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1. Sumar 
 
Raportul a fost elaborat pe baza proiectului de monitorizare a întrunirilor, care a durat 9 luni, 
realizat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO) cu susţinearea tehnică şi 
financiară din partea ODIHR/OSCE. Raportul reprezintă unul din produsele proiectului. În afara 
raportului în cadrul proiectului au fost realizate peste 200 de monitorizări ale întrunirilor din 
toată Moldova. Echipa proiectului a elaborat o bază de date cuprinzătoare a tuturor întrunirilor 
desfăşurate în timpul proiectului, şi, ce e mai important, a făcut posibilă monitorizarea libertăţii 
întrunirilor la nivel local printr-o reţea de peste 50 observatori cu experienţă. 
 
Raportul de monitorizare găseşte că noua lege a adus îmbunătăţiri importante în exercitarea 
libertăţii la întrunire şi a fost în linii generale bine primită de organizatori, autorităţi locale, 
precum şi de poliţie. Noua lege a adus deja beneficii importante societăţii: organizatorilor şi 
cetăţenilor, organelor regulatoare şi poliţiei, şi a economisit multe cheltuieli băneşti, a înlesnit 
practicarea libertăţii întrunirilor, a dus la o mai bună informare a poliţiei pentru a se abţine de la 
utilizarea haotică a legislaţiei cu privire la întruniri şi la sancţiuni administrative.  
 
Raportul prezintă o serie de recomandări pentru o îmbunătăţire ulterioară a exercitării libertăţii 
de întrunire. Consolidarea capacităţilor autorităţilor locale şi ale poliţiei de a lucra cu notificări, 
facilitarea procedurii de notificare, dezvoltarea abilităţilor membrilor comisiei pentru întruniri de 
a lucra şi interacţiona cu organizatorii, precum şi strîngerea de informaţii dezintegrate şi 
statistici, comparabile cu cele prezentate în raport, în vederea înţelegerii direcţiei de dezvoltare a 
funcţionării procedurii de notificare; toate acestea vor duce la o aplicare mai coerentă a 
procedurii de notificare.  
 
O mai bună informare a poliţiei cu privire la aplicarea coerentă a sancţiunilor administrative, 
dezvoltarea abilităţilor colaboratorilor poliţiei de a face faţă comportamentului agresiv, 
contradictoriu, înclinat spre confrontare din partea diverşilor actori, va întări şi va contribui la 
facilitarea exercitării dreptului la întrunire. În acelaşi timp punerea în practică a noii legi are 
nevoie de o mai bună supraveghere politică. Legea dată se numără printre cele mai bune practici 
ale ţărilor membre ale OSCE, şi trebuie susţinută şi încurajată.  
 
Proiectul de monitorizare a întrunirilor necesită continuare. Proiectul a generat la momentul 
oportun date limitate cu privire la aplicarea noii legi. Pentru a genera date mai clare este nevoie 
de o perioadă de timp mult mai lungă de monitorizare multilaterală, în special dacă ne referim la 
perioada de funcţionare a noii legi, care este una scurtă. Un alt motiv se referă la faptul că 
alegerile viitoare vor crea condiţii deosebite pentru întruniri, multe dintre prevederile legii şi 
implementarea lor în practică vor fi încordate şi prin urmare va fi nevoie de o monitorizare 
minuţioasă a lor. 
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2. Introducere  
 
Noua lege cu privire la întruniri a intrat în vigoare la 22 aprilie 2008. Noua lege a marcat 
eforturile de lungă durată, întreprinse pentru crearea unui cadru legal mai favorabil pentru 
facilitarea realizării drepturilor la întrunire în Moldova. Vechea lege cu privire la întruniri a fost 
sursa unor dificultăţi şi tensiuni în realizarea libertăţii la întruniri. Unele cazuri au ajuns pînă la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fapt ce a dus la condamnarea Republicii Moldova 
pentru violarea libertăţii drepturilor la libera întrunire.  
 
Monitorizarea întrunirilor a fost efectuată de o reţea de observatori1 în cadrul unui proiect, 
realizat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) cu susţinerea OSCE/ODIHR. 
Întrunirile monitorizate sînt înregistrate printr-o platformă on-line de monitorizare 
http://www.credo.md/assembly/, care conţine informaţia despre toate întrunirile şi rapoartele de 
monitorizare efectuate. Observatorii proiectului monitorizează întrunirile pe baza standartelor 
internaţionale şi naţionale, ghidaţi de codul de conduită al observatorului, elaborează rapoarte 
individuale confidenţiale la toate etapele raportului de monitorizare, şi furnizează informaţie 
pentru baza de date a proiectului. Perioada de monitorizare, prezentată în acest raport, este 
cuprinsă între decembrie 2007 şi iunie 2008.  
 
Obiective   
 
Raportul de monitorizare este unul din rezultatele proiectului. În afara raportului de 
monitorizare, proiectul produce un important efect educativ asupra actorilor implicaţi în 
practicarea drepturilor la întrunire: organizatorii, poliţia, mass-media şi publicul larg. Raportul 
de monitorizare are cîteva obiective specifice: 

• sistematizează practica existentă a libertăţii de întrunire, monitorizată în cadrul 
proiectului; 

• examinează în ce mod practica libertăţii de întrunire şi aspectele legale, instituţionale şi 
de capacitate existente au contribuit la respectarea standartelor libertăţii de întrunire; 

• prezintă date care justifică introducerea noii legi cu privire la întruniri în Republica 
Moldova; 

• elaborează un set de recomandări pentru îmbunătăţirea respectării libertăţii întrunirilor în 
Republica Moldova în baza noii legi.  

 
Raportul este abordat din perspectiva politicii, adică pentru generarea informaţiei, datelor şi, prin 
urmare, a mărturiilor politice pentru a facilita formarea opiniilor informate şi alegerilor cu privire 
la libertatea de întrunire. O trăsătură importantă a raportului este perspectiva de comparare a legii 
vechi cu cea nouă.  
 
Metodologia  
 
Proiectul de monitorizare produce o bază de date multilaterală a întrunirilor desfăşurate în 
perioada decembrie 2007 – iunie 2008. Această informaţie constă din raporte individuale ale 
fiecărei întruniri monitorizate, întocmite de către unul sau cîţiva observatori special instruiţi. 
Unele dintre rapoarte au fost ulterior transformate în studii de caz. Au fost efectuate interviuri 
suplimentare cu poliţia şi autorităţi locale. În cadrul proiectului se reuşeşte monitorizarea a 60% 
din toate întrunirile care au loc în Moldova. Informaţia a fost deasemenea obţinută din rapoartele 

                                                 
1 În cadrul proiectului a fost pregătită o reţea de 30 observatori şi suplimentar s-a extins la 50 persoane prin toată 
Moldova.  
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ONG-urilor specializate, din mass-media şi din discuţii directe cu organizatorii despre 
desfăşurarea întrunirilor şi reacţia autorităţilor.   
 
Raportul analizează separat vechea lege şi noua lege. Sînt confruntate prevederile legale cu 
practicile existente pentru a afla în ce măsură legile au fost aplicate în practică. Raportul 
examinează, de asemenea, progresul şi îmbunătăţirile înregistrate după introducerea noii legi. O 
activitate importantă este culegerea de probe în susţinerea acestui fapt. Raportul porneşte de la 
ipoteza că noua lege a creat o valoare adăugată pentru societate, şi de aceea dovezile relevante 
sînt colectate, prezentate şi examinate.  

 
Informaţia şi datele statistice au fost realizate pe baza rapoartelor individuale. Datele şi 
informaţia individuală au fost codificate şi apoi cuantificate. Pe baza informaţiei cuantificate au 
fost produse diverse grafice pentru a face concluzii şi comparaţii. În raport se examinează 
această informaţie şi datele în contextul fucţionării noii legi şi se fac concluzii. În baza 
concluziilor raportul prezintă recomandări pentru a îmbunătăţi concordanţa aplicării noii legi.  
 
Realizarea proiectului şi a raportului nu ar fi fost posibilă fără susţinerea competentă din partea 
lui Neil Jarman, directorul Centrului de Studiere a Conflictelor (Conflict Research Center), 
Dublin, Irlanda de Nord, şi fără încurajarea şi susţinerea din partea Nataliei Seitmuratova, fostul 
ofiţer pentru drepturile omului la ODIHR, responsabilă de proiect şi Lidiei Grigoreva, actual 
ofiţer pentru drepturile omului la ODIHR, responsabilă de proiect. Autorii aduc mulţumiri 
Ludmilei Samoilă de la Misiunea OSCE în Moldova pentru observaţiile valoroase făcute la 
varianta preliminară a raportului.  
 
Raportul a fost elaborat de Serghei Ostaf (cercetare, analiză, design şi scriere) şi Florin Gîscă 
(coordonarea monitorizării, date statistice şi studii de caz).  
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3. Dispoziţiile legale şi instituţionale cu privire la libertatea de întrunire 
 
Această secţiune prezintă o privire de ansamblu asupra dispoziţiilor legale şi instituţionale care 
au existat pe toată durata proiectului de monitorizare. În această perioadă de timp dispoziţiile 
legale şi instituţionale s-au schimbat. Aceasta s-a întîmplat după intrarea în vigoare la 22 aprilie 
2008 a noii legi cu privire la libertatea de întrunire în Moldova. Prin urmare, secţiunea începe cu 
prevederile şi instituţiile vechii legi (înainte de 22 aprilie 2008) şi examinează noua lege şi 
prevederile instituţionale după adoptarea noii legi cu privire la libertatea de întrunire.  
 
Constituţia Republicii Moldova prevede cadruд legal general şi accentuează modul paşnic şi 
neînarmat de desfăşurare a întrunirilor, încurajînd modul liberal şi liber de organizare a 
întrunirilor.  
 
Articolul 40: Libertatea întrunirilor. Mitingurile,  demonstraţiile, manifestările, procesiunile 
sau  orice alte  întruniri sînt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici 
un fel de arme. 
 
Următoarea secţiune conţine o prezentare detaliată şi comparaţia legii vechi şi a celei noi cu 
privire la întruniri. 
 

3.1 Dispoziţii legale şi instituţionale în condiţiile legii vechi 
 
Vechea atmosferă legală a fost formată din: vechea lege cu privire la întruniri 1, adoptată în 1995 
(abrogată la 22 aprilie 2008 prin adoptarea noii legi cu privire la întruniri), prevederile 
Constituţiei2, prevederile Codului Contravenţiilor Administrative (CCA) şi prevederile Codului 
Penal (CP). La momentul scrierii prezentului raport, CCA şi CP au rămas intacte.    
 
1. Definiţia întrunirii (art.2, 3, 6(1))3. Vechea lege defineşte întrunirile prin forme specifice, aşa 
ca: mitinguri, demonstraţii, manifestări, procesiuni, pichetări şi alte forme. Ea exclude întrunirile 
organizate de partide politice, organizaţii religioase, autorităţi publice, agenţii comerciali, 
evenimente sportive. Numai întrunirile paşnice şi neînarmate sînt legale şi permise. 
 
2. Autorizarea întrunirilor (art. 11, 12, 13, 14, 15)4. Vechea lege prevede o procedură de 
autorizare. Organizatorii trebuie să depună o cerere pentru autorizaţie cu 15 zile înainte de 
desfăşurarea evenimentului la Primărie, care urmează să elibereze autorizaţia cu 5 zile înainte de 
întrunire. Primăria poate refuza eliberarea autorizaţiei, şi organizatorii se pot adresa la instanţa de 
judecată. Neeliberarea autorizaţiei este considerată drept acceptare a întrunirii.  
 
Eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea întrunirii a fost efectuată de către comisia pentru 
eliberarea autorizaţiilor. Comisia pregăteşte un model al autorizaţiei şi o prezintă pentru semnare 
primarului, care o legiferează printr-o dispoziţie. Membrii comisiei sînt: reprezentantul 
departamentului socio-cultural al primăriei, juristul primăriei, reprezentanţii poliţiei. În unele 
cazuri în lucrul comisiei se mai implică şi agenţii de securitate. Audierile şi dezbaterile sînt în 
principiu deschise, şi organizatorii sînt invitaţi la audieri şi tratative. Poliţia, de facto, are un 
cuvînt important în privinţa rutei, condiţiilor şi restricţiilor care urmează a fi stabilite (locul, 
timpul şi modul de desfăşurare). 
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3. Organizatorii, participanţii la întruniri (art. 4, 6(2), 10)5. Numai cetăţenii, persoanele cu 
capacitate de exerciţiu de la vîrsta de 18 ani, persoanele juridice pot organiza întruniri.Copiii, 
persoanele înarmate, persoanele cu comportament amoral nu pot participa la întruniri.  
 
4. Condiţiile pentru întruniri (art. 8, 9, 17)6. Întrunirile pot fi desfăşurate doar în spaţiile publice. 
Întrunirile nu se permit la o distanţă mai mică de 25 metri de la sediile autorităţilor legistative, 
executive şi judecătoreşti sau autorităţilor locale. Autorităţile locale pot stabili locuri speciale 
pentru întruniri. Timpul de desfăşurare a întrunirii se supune reglementării autorităţilor locale. 
Poliţia şi autorităţile locale pot regulariza întrunirile la locul desfăşurării.  
 
5. Interzicerea, limitarea, suspendarea întrunirii (art. 7, 17)7. Se interzic întrunirile care 
defăimează statul, îndeamnă la război, discriminare sau atentează la ordinea constituţională. 
Poliţia şi autorităţile locale pot lua pe loc decizia de suspendare a întrunirii.  
 
6. Obligaţiile poliţiei şi autorităţilor locale (21, 22, 23, 24)8. Autorităţile locale, împreună cu 
poliţia, vor asigura condiţiile pentru desfăşurarea întrunirilor şi caracterul lor paşnic. 
 
7. Obligaţiile, răspunderile organizatorilor, participanţilor (18, 19, 20)9. Organizatorii sînt 
responsabili pentru buna desfăşurare a întrunirii, de crearea, în colaborare cu organele de poliţie, 
a unui aparat de menţinere a ordinii, de achitarea pentru serviciile prestate. Răspunderile: 

1) organizatorului (articolul 22(1) prevede răspunderea civilă, administrativă şi penală:  
a. civilă pentru costul pagubelor, 
b. (administrativă) nerespectarea procedurii de notificare - 22(2)10,   
c. pentru acţiunile participanţilor – 22(3) dacă este demonstrat că ei au acţionat la îndemnul 

organizatorului,  
d. (administrativă) pentru nerespectarea obligaţiilor  prevăzute de lege11,  
e. (administrativă) împiedicarea transportului public sau a funcţionării instituţiilor12, 
f. (administrativă) implicarea copiilor în întruniri neautorizate13, 
g. (penală) propaganda războiului14, 
h. (penală) acţiuni de instigare şi ură15, 
i. (penală) îndemnuri la răsturnarea prin forţă a guvernului16, 
j. (penală) intervenţia serioasă în ordinea publică17  

2) Participanţilor (articolul 22(1) prevede răspunderea civilă, administrativă şi penală): 
a. civilă pentru costul pagubelor 
b. (administrativă) participarea activă la întrunire fără notificarea corespunzătoare sau 

desfăşurarea întrunirii cu încălcări 18, 
c. (administrativă) împiedicarea transportului public sau funcţionării instituţiilor19, 
d. (penală) propaganda războiului20,  
e. (penală) acţiuni de instigare şi ură21, 
f. (penală) îndemnuri la răsturnarea prin forţă a guvernului22 
g. (penală) participarea activă la intervenţiile serioase în ordinea publică23 

3) părţilor terţe (nu este civilă sau administrativă): 
a. (penală) împiedicarea întrunirii sau a participării la aceasta24 

4) poliţiei (nu este civilă sau administrativă):  
a. (penală) împiedicarea întrunirii sau a participării la aceast25 

5) autorităţilor locale (nu este civilă): 
a. (administrativă) pentru împiedicarea procedurii de notificare – 22(2), în caz că este 

demonstrată de organizator în instanţa de judecată 26, 
b. (penală) împiedicarea desfăşurării întrunirii sau participării la ea27. 

 
8. Rolul poliţiei şi al autorităţilor locale. Poliţia are dubla subordonare: autorităţilor locale şi 
Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia municipală şi regională este organizată în Comisariate -  
poliţia teritorială care asigură aplicarea legii. Comisariatele sînt compuse din: 1) poliţia de sector 
– responsabilă de supravegherea ordinii la nivel local; poliţiştii de sector sînt repartizaţi la 
anumite sectoare ale oraşului, şi sînt finanţaţi din bugetul municipal sau regional, însă 
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metodologic şi ierarhic sînt subordonaţi Ministerului Afacerilor Interne. 2) Poliţia Criminală – 
finanţată din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, localizată în acelaşi sediu cu poliţia de 
sector. În fine, Ministerul de Interne are în subordine poliţia specială pentru menţinerea ordinii 
(Regimentul de Patrulă şi Santinelă „Scut”al C.G.P. municipiul Chişinău), care este direct 
implicată în supravegherea ordinii la întrunirile mari. Cînd se organizează o întrunire publică, 
poliţia de sector este chemată să asigure ordinea evenimentului, şi la evenimentele mari mai este 
chemată poliţia penru menţinerea ordinii. 
 

3.2 Dispoziţii legale şi instituţionale în condiţiile legii noi 
 
Noua lege cu privire la întruniri a fost adoptată şi a intrat în vigoare la 22 aprilie 2008. Contextul 
favorabil adoptării legii cu privire la libertatea de întrunire a fost facilitat de următoarele:  
 

- Planul Individual de Acţiuni UE-Moldova în mod direct cere o revizuire multilaterală a 
legii cu privire la întruniri; 

- Suportul tehnic şi părerea competentă a ODIHR/OSCE şi a Misiunii OSCE la Chişinău; 
- Rolul activ în cooperarea cu Ministerul Justiţiei şi un lobby activ din partea CReDO, 

Promo-LEX şi Amnesty International-Moldova în procesul de adoptare a legii cu privire 
la întruniri.  

 
1. Definiţia întrunirii (art. 2, 3)28. Noua lege defineşte întrunirile ca prezenţa temporară şi 
intenţionată a oamenilor, ea prevede un număr mai mic de participanţi la întruniri, întruniri 
spontane pentru care nu este nevoie de notificare, şi prevede, de asemenea, întruniri simultane. 
Legea nu include întruniri religioase, comerciale şi sportive. Definiţia este mai exactă, cuprinde 
mai multe tipuri şi este mai uşor de aplicat în practică.  
 
2. Principiile libertăţii de întrunire (art. 4)29. Noua lege include 4 principii esenţiale: 1) 
prezumţia (nereglementarea, obligaţia de a proteja), 2) legalitatea (limitarea), 3) 
proporţionalitatea (testul echilibrului interesului public, „o alternativă mai puţin deranjantă”) şi 
4) nediscriminarea.  
 
Prevederea „principiilor” este un evident progres în comparaţie cu legea vechea, care nu conţine 
aceste principii călăuzitoare. Principiile ajută la: 1) interpretarea zonelor cenuşii şi a situaţiilor 
nedorite sau care sînt imposibil de reglemnetat şi 2) îndrumarea interpretării şi aplicării 
prevederilor legii, cu condiţia că şi ele sînt în concordanţă cu ea. Prezenţa în noua lege a 
principiilor călăuzitoare stimulează o interpretare mai puţin restrictivă şi mai puţin abuzivă a 
legii, şi de asemenea, cu timpul stimulează o evoluţie legislativă conservativă.  
 
3. Notificarea (art. 10, 11, 12, 13)30. Noua lege a adus o schimbare de la autorizare la procedura 
de notificare. Organizatorii înştiinţează cu 5 zile înainte despre intenţia de a desfăşura o 
întrunire, iar în cazul întrunirilor mai puţin numeroase şi spontane notificarea nu se cere. Dacă au 
fost depuse mai multe declaraţii de înştiinţare despre întruniri, autorităţile locale vor negocia cu 
organizatorii şi se vor conduce de principiul „primul venit – primul servit”; la aceasta trebuie să 
fie asigurată prezenţa poliţiei şi a altor actori. Se permite organizarea întrunirilor simultane şi se 
reuşeşte respectarea diverselor interese. Administraţia publică locală poate interzice desfăşurarea 
întrunirii doar prin intermediul unei hotărîri judecătoreşti. Acesta reprezintă o liberalizare 
substanţială a regimului de organizare a întrunirilor.  
 
Lucrul comisiei pentru întruniri continuă. Comisia examinează declaraţiile şi ţine întruniri cu 
organizatorii pentru a discuta şi consulta cu privire la organizarea întrunirilor programate în 
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acelaşi timp şi loc. Poliţia şi agenţii de stat de securitate sunt, de asemenea, prezenţi la întîlniri, 
aducîndu-şi aportul şi contribuţia.  
 
4. Organizatorii şi participanţii (art. 6, 7)31. Organizator poate fi orice persoană, inclusiv minorii 
de la 14 ani şi persoanele cu capacitatea de exerciţiu limitată, împreună cu persoanele cu 
capacitatea de exerciţiu deplină. Nu sînt restricţii cu privire la participarea la întruniri. Aceste 
prevederi reprezintă un progres semnificativ din moment ce toate restricţiile faţă de organizatori 
şi participanţi au fost anulate. 
 
5. Condiţiile pentru întruniri (art. 5, 9, 14, 16)32. Noua lege prevede desfăşurarea întrunirilor în 
orice spaţiu public, nu sînt restricţii în privinţa locului, distanţei ş.a. Întrunirile pot folosi orice 
echipament, construcţii. Autorităţile locale pot doar recomanda din timp schimbarea formei 
întrunirii. Condiţiile şi restricţiile ulterioare pot fi doar justificabil necesare, specifice şi în 
interesul întrunirii. Aceaste prevederi reprezintă un progres substanţial în reglementare.  
 
6. Interzicerea, limitarea, suspendarea întrunirii (art. 8, 14 (5), 21, 22)33. Aceste trei articole 
prevăd formele intervenţiei în întrunire şi justificarea la diferite etape ale întrunirii: 

a) interzicerea întrunirii (articolul 8, articolul 14 şi articolul 40 al Constituţiei),    
b) suspendarea întrunirii în desfăşurare (articolul 21(2, 3)), a întrunirii spontane în 

desfăşurare (article 12(4)), 
c) dispersarea întrunirii în desfăşurare (article 22).  

 
- Interzicerea întrunirii  
 
Esenţa: O întrunire poate fi interzisă sau restricţionată (articolul 4(c)) în condiţiile prevederilor 
legale existente, şi anume apărînd: 

a) articolul 8 (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; sau 

b) articolul 40 al Constituţiei (desfăşurarea întrunirilor în mod paşnic şi fără utilizarea 
oricăror arme). 

 
Procedura: Articolul 14 prevede un avertisment, şi în cazul nereuşitei, procedura de interzicere a 
întrunirii publice intenţionate: 

a) pasul 1): în baza faptelor sau a informaţiei conţinute în notificare, avertizarea 
organizatorilor despre posibila răspundere, înaintarea recomandărilor pentru 
modificarea mersului întrunirii, şi doar după pasul 1) 

b) pasul 2): în baza dovezilor solide ale încălcărilor articolului 14 sau articolului 40 al 
Constituţiei se recurge la interzicerea prin decizia judecătorească a întrunirii, iar 
procedurile judiciare nu au caracterul de suspendare pentru întrunire. 

 
În general, prevederile esenţiale pentru justificarea limitării întrunirilor publice se supun 
standartelor internaţionale şi reprezintă o îmbunătăţire legislativă substanţială.  
 
- Suspendarea întrunirilor (spontane 34) în desfăşurare (art.21 (1, 2)) 
 
Esenţa: Întrunirea poate fi suspendată ca o măsură excepţională cînd: 

1) are loc încălcarea gravă a prevederilor articolului 8 (a) îndemnarea la război de 
agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă; b) incitarea la discriminare 
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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;şi 

2) în urma analizei se dovedeşte că alte măsuri nu sînt suficiente pentru a face întrunirea 
legală (cu condiţia referirii de asemenea la incidentele locale şi individuale ale încălcării 
articolului 8).  

 
Procedura: Articolul 21(1) prevede că reprezentantul autorităţilor locale declară întrunirea 
suspendată şi cere organizatorului să se supună deciziei. El prevede obligaţia de a rezolva în mod 
discret incidentele izolate sau individuale ale încălcării articolului 8. Reglementarea condiţiilor 
pentru suspendarea întrunirilor s-a îmbunătăţit calitativ cu aplicarea mai multor garanţii de 
caracter material şi procedural.   
  
- Dispersarea întrunirii în desfăşurare (art. 22) 
 
Întrunirea poate fi dispersată atunci, cînd după declaraţia despre suspendarea întrunirii 
organizatorii întrunirii nu se supun suspendării. Poliţia execută dispersarea doar după ce 
avertizează participanţii să elibereze locul şi participanţii nu se supun avertismentelor poliţiei. 
Aceasta este o îmbunătăţire în regulamentul cu privire la dispersarea întrunirii, însă rămîn 
neclarităţi în privinţa utilizării forţelor armate şi a metodelor de dispersare a participanţilor. 
 
7. Responsabilităţile organizatorilor, participanţilor (art. 17, 18, 19)35  
 
Responsabilităţile şi răspunderea organizatorilor şi participanţilor au ramas aceleaşi, cu o 
excepţie – organizatorii pot fi eliberaţi de răspundere pentru acţiunile participanţilor, cînd cei din 
urmă nu au ascultat apelurile organizatorilor. În plus organizatorii pot înregistra evenimentul la 
fel ca mass-media şi grupurile de observatori.  
 

3.3 Comparaţia schimbărilor legale şi instituţionale 
 
Mai jos aducem un rezumat al schimbărilor legislative şi instituţionale. Analiza comparativă a 
schimbărilor legale se face pe prevederile de bază ale reglementării cu privire la drepturile 
libertăţii de întrunire.  
 

Tabelul  3.1 Analiza comparativă a prevederilor cheie în legea veche şi cea nouă 
 
Prevederea 

pentru 
comparaţie 

Prevederea vechii legi Prevederea noii legi (din 
22.04.2008) 

Concluziile, factorii de risc 

1.Definiţia 
întrunirii şi 
principiilor 
întrunirii 

Definiţia se face pe baza 
formelor de întruniri, nu include 
întrunirile simultane, spontane, 
şi mici, şi exclude întruniri 
religioase, comerciale, sportive, 
culturale şi politice. 

Prezenţa temporară, 
intenţionată, prevede întruniri 
simultane, spontane, întruniri cu 
număr redus de participanţi, 
include întrunirile politice, dar 
exclude cele religioase, sportive, 
culturale şi comerciale.  
 
Prevede principiile legalităţii, 
nediscriminării, 
proporţionalităţii şi prezumţiei 
în favoarea libertăţii de 
întrunire.  

Noua lege este mai inclusivă 
şi universală, incluzînd toate 
posibilele forme de întruniri. 
În plus ea include întrunirile 
politice.   
 
Principiile întrunirilor din 
noua lege asigură o mai 
bună interpretare a 
prevderilor legii.  
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2.Notificare
a/Autorizaţ
ia 

Întrunirile sînt autorizate dacă 
sînt notificate cu 15 zile înainte; 
autorizaţiile presupun condiţii 
specifice care vor fi urmate.  
  

Întrunirile nu necesită 
autorizaţii, doar o notificare cu 
5 zile înainte, există o excepţie 
pentru notificări în cazul 
întrunirilor mici sau spontane. 
Se acomodează mai multe 
întruniri. 
 

Noua lege eate liberală şi 
permisivă; facilitează 
desfăşurarea întrunirilor, 
acomodează mai multe 
întruniri, inclusiv cele 
contradictorii. 

3.Organizat
orii şi 
participanţi
i  
 

Doar cetăţenii cu capacitatea de 
exerciţiu deplină. Copiii nu pot 
fi implicaţi.  

Orice persoană, inclusiv minorii 
şi persoanele cu capacitatea 
redusă de exerciţiu împreună cu 
persoanele cu capacitatea de 
exerciţiu pot fi organizatori.  
 

Noua lege elimină toate 
restricţiile asupra organizării 
şi desfăşurării întrunirii, 
împuterniceşte grupurile 
vulnerabile.   

4. Condiţii 
pentru 
întruniri 

Comisia specială ia decizia cu 
privire la întrunire, comisiile 
impun condiţii sub ameninţarea 
că nu vor elibera autorizaţii. 
Condiţiile se impun cu privire la 
forma, timpul, locul şi modul, 
inclusiv de către poliţie în 
timpul desfăşurării, se 
recomandă locuri speciale.  
 

Comisia specială doar 
examinează declaraţiile sau 
negociază cu organizatorii 
întrunirilor simultane. 
Restricţiile se referă doar la 
schimbarea condiţiilor, însă 
decizia finală este a 
organizatorilor.  

Noua lege înlătură cenzura şi 
după eveniment examinează 
implicarea autorităţilor în 
privinţa condiţiilor de 
desfăşurare a întrunirilor.  
 
Riscurile rămîn în 
insuficienta capacitate a 
autorităţilor locale şi a 
poliţiei de a aplica noua lege 
în practică şi de a se abţine 
de la influenţa exagerată.  
 

5.Interzicer
ea, 
limitarea, 
suspendare
a 
întrunirilor 

Autorizaţia efectiv folosită ca 
interzicere, recursul la judecată 
nu asigură exercitarea dreptului, 
deoarece deciziile vin prea 
tîrziu. Cauzele formulate larg, 
neclar: defaimarea ţării, ordinii, 
constituţiei. Aceleaşi motive se 
aplică în cazul limitării sau 
suspendării întrunirii. 
Suspendarea se hotărăşte de 
poliţie şi puţin prin implicarea 
autorităţilor locale în forma 
dispersării forţate.  
 

Autorităţile pot interzice sau 
impune limitări întrunirii doar 
prin decizia judecătorească, care 
este un garant substanţial. 
Suspendarea întrunirii în 
desfăşurare este condiţionată şi 
se prevede doar ca ultimul 
mijloc de excepţie, după ce au 
fost încercate alte măsuri. 
Decizia este luată de autorităţile 
locale şi poliţie.  
 

Noua lege prevede o 
substanţială creştere a 
garanţiilor şi face posibilă 
suspendarea legală doar într-
un număr mic de cazuri 
excepţionale.  
 
Riscurile rămîn în 
insuficienta capacitate a 
autorităţilor locale şi a 
poliţiei de a aplica noua lege 
în practică şi de a se abţine 
de la influenţa exagerată.  
 
Un alt risc care persistă este 
datorat, în unele cazuri, 
ostilităţii dintre autorităţile 
centrale şi locale.  
  

6.Responsa
bilităţile 
organizator
ilor, 
participanţi
lor 

Organizatorii sînt responsabili 
pentru menţinerea ordinii, 
achitarea serviciilor şi într-o 
măsură pentru acţiunile 
participanţilor şi prejudiciile 
cauzate.  

Organizatorii sunt responsabili 
pentru acţiunile lor, inclusiv faţă 
de participanţi; trebuie să 
coopereze cu poliţia. 
Autorităţile trebuie să ofere 
serviciile necesare. Răspunderea 
penală, administrativă în mare 
măsură a rămas aceeaşi.  

Noua lege parţial a limitat 
responsabilitatea 
organizatorilor, a prevăzut 
obligaţiile pozitive ale 
poliţiei şi autorităţilor locale. 
 
Riscurile rămîn în aspectele 
practice ale aplicării noii legi 
şi în abţinerea de la influenţa 
exagerată.  

 
 
Acest tabel arată că noua lege a creat o atmosferă legală favorabilă pentru realizarea drepturilor 
la libertatea întrunirilor. În secţiunile ce urmează vom discuta în ce mod ea se aplică în practică 
şi dacă aceste îmbunătăţiri au creat o valoare publică adăugată pentru societate.  



4. Monitorizarea întrunirilor: constatări 
 
Această secţiune conţine o analiză multilaterală a datelor statistice colectate şi dezintegrate pe 
baza diverselor criterii. În cadrul proiectului au fost monitorizate două etape ale dreptului la  
libera întrunire. Prima etapă a cuprins perioada decembrie 2007 – 22 aprilie 2008, cînd libertatea 
de întrunire a fost reglementată de vechea lege, perioada a acoperit în total peste 4 luni. La a 
doua etapă au fost monitorizate întrunirile din perioada 22 aprilie – 30 iunie 2008, în total ceva 
mai mult de 2 luni întregi36. 
 
Proiectul a cuprins doar întrunirile organizate de subiecţi privaţi nu şi întrunirile organizate de 
autorităţile oficiale. În cadrul proiectului s-a reuşit monitorizarea a peste 65% din toate 
întrunirile care au loc în Moldova; la Chişinău şi în alte localităţi. Pentru întrunirile care nu au 
fost monitorizate, a fost preluată informaţia din mai multe surse cum ar fi mass-media, discuţiile 
cu participanţii/spectatorii, informaţia de la autorităţile relevante, sau direct de la organizatori. 
Contactele directe, stabilite cu Primăria, au permis colaboratorilor proiectului să obţină acces din 
surse directe la informaţia cu privire la întruniri.    

4.1 Întruniri: tipuri, forme 
 
Dinamica întrunirilor arată o clară structură de creştere. În condiţiile legii vechi în numărul 
mediu lunar al întrunirilor era în jur de 30, în timp ce în condiţiile legii noi numărul mediu lunar 
lună este în jur de 40. După introducerea noii legi în aprilie 2008, se poate vedea o importantă 
creştere a numărului de întruniri organizate2. În luna mai, numărul întrunirilor a crescut 
sbstanţial. În lunile următoare, iunie şi iulie (luni de vară), nivelul de activitate a fost mai mare în 
comparaţie cu alte luni precedente în condiţiile legii vechi, cu cel puţin 10 întruniri.  

Graficul 4.1 Dinamica lunară a întrunilor   
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Noul regim de întruniri, care oferă mai multă libertate, a facilitat o mai mare activitate a 
cetăţenilor în privinţa întrunirilor publice. Următorul grafic arată o creştere a numărului absolut 
de întruniri pe lună (pe săptămînă). Timp de 4 luni în condiţiile legii vechi au avut loc aproape 

                                                 
2 Această afirmaţie este susţinută de datele generate în perioada iunie-noiembrie 2008, pe parcursul continuării 
activităţii de monitoring în cadrul proiectului.  
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140 de întruniri, iar timp de 2 luni în condiţiile noului regim au avut loc 100 de întruniri. În 
condiţiile regimului vechi se desfăşurau în jur de 32 întruniri pe lună, în timp ce în condiţiile 
noului regim – în jur de 50 întruniri pe lună.  
 
Majoritatea absolută  a întrunirilor sînt paşnice, sub acest aspect nu s-a înregistrat nici o 
schimbare cu introducerea noului regim legal. Următorul grafic arată că întrunirile paşnice, în 
condiţiile ambelor regime, constituie 97% din toate întrunirile. Într-adevăr, timp de 4 luni ale 
proiectului în condiţiile regimului vechi au fost doar 5 întruniri cu unele elemente violente, şi 
timp de două luni în condiţiile regimului nou au fost doar 2 întruniri cu unele elemente 
violente37. Tendinţa întrunirilor cu elemente violente nu s-a schimbat, şi a rămas în limitele din 
perioada vechiului regim legal şi chiar a scăzut puţin.  

Graficul 4.2 Întruniri paşnice şi  nepaşnice  
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În condiţiile legii noi s-a înregistrat o creştere moderată a numărului întrunirilor spontane. 
Graficul următor arată că întrunirile spontane aveau loc şi în condiţiile regimului vechi, cînd 
întrunirile spontane erau ilegale în orice circumstanţe. În condiţiile legii noi numărul întrunirilor 
spontane nu a crescut considerabil, în termeni relativi numărul lor a crescut moderat. În 
condiţiile regimului vechi se ţineau 1-2 întruniri spontane pe lună, în timp ce în condiţiile noului 
regim se ţin în jur de 5 întruniri spontane pe lună.  

Graficul 4.3 Tipuri de întruniri (din perspectiva modului de organizare) 
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Un studiu de caz pe întrunire spontană. La 22 aprilie 2008, data intrării în vigoare a legii cu privire 
la întruniri, X, care participa la conferinţa de presă cu cîteva organizaţii apărătoare a drepturilor 
omului, pentru a saluta adoptarea legii, a declarat că legea trebuie testată în practică. La 10.40 X 
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defila în faţa sediului Preşedenţiei ţinînd placatul cu „SOS! Murim fără drepturi!” şi „Protestăm!”. 
Poliţia s-a apropiat de X, cerînd stoparea evenimentului. X a refuzat, declarînd că motivul este 
testarea legii care a intrat în vigoare, deoarece a fost publicată în Monitorul Oficial din ziua aceea. X 
a fost reţinut de poliţie sub acuzaţia că a opus rezistenţă poliţiei.  

 
Majoritatea întrunirilor iau forma de pichetare sau manifestaţii/mitinguri, nici o schimbare nu s-a 
observat după introducerea noului regim legal 38. Graficul de mai jos arată că pichetarea şi 
manifestaţiile sînt formele cele mai des utilizate de întruniri. Aceasta nu s-a schimbat după 
introducerea noii legi. Marşurile sînt forma cea mai complexă de întruniri, şi totuşi această formă 
este prezentă atît în condiţiile vechiului, cît şi ale noului regim legal. Numărul absolut de marşuri 
scăzut, în timp ce numărul relativ a rămas acelaşi. Numărul altor forme de întruniri nu s-a 
schimbat în nici un fel.  

Graficul 4.4 Tipuri de întruniri 
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Din toate întrunirile monitorizate durata majorităţii a fost aproximativ o jumătate de zi, şi această 
structură nu s-a schimbat după introducerea noii legi. Graficul de mai jos arată că mai mult de 
jumătate din întruniri ţin mai puţin de 5 ore. Urmează întrunirile rapide cu durata de mai puţin de 
1 oră şi cele ce ţin mai mult de o zi. Întrunirile de o zi constituie o pătrime din toate întrunirile. 
Totuşi întrunirile ce ţin mai mult de o zi sînt foarte rare.  

Graficul 4.5 Durata întrunirilor 
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Frecvenţa şi durata întrunirilor în condiţiile noii legi este comparabilă cu durata lor în condiţiile 
legii vechi. În termeni relativi poate fi observată o creştere a numărului întrunirilor cu durata mai 
mică de o oră. Întrunirile cu durata de 1-5 ore sînt tipul cel mai frecvent de întruniri.  
 

Graficul 4.6 Durata întrunirilor sub prevederile noii şi vechii legi 
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Graficul următor arată prezenţa unor trăsături specifice ale tipurilor de întruniri. Graficul arată 
îndeosebi în ce măsură noua lege a influenţat: 1) prezenţa copiilor, 2) utilizarea amplificatoarelor 
de sunet, 3) prezenţa mass-media, 4) prezenţa serviciilor de urgenţă, 5) contra-demonstraţii. În 
linii generale situaţia nu s-a schimbat. Nu se văd schimbări în prezenţa copiilor, indicele relativ a 
rămas acelaşi, indicele relativ pentru amplificatoare de sunet a rămas acelaşi, prezenţa mass-
media în termeni relativi uşor a crescut, şi este o prezenţă mai substanţială a serviciilor de 
urgenţă. Legislaţia nouă mai liberală nu a schimbat semnificativ incidenţa contra-
demonstraţiilor.  
 

Graficul 4.7 Particularităţile întrunirilor 
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4.2 Organizatorii, participanţii la întruniri şi distribuirea geografică a întrunirilor 
 
Majoritatea întrunirilor au loc la Chişinău, noua lege nu a schimbat structura de distribuire 
geografică a întrunirilor.  

Graficul 4.8 Distribuirea geografică a întrunirilor  
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În rezultatul noii legi mai multe întruniri se organizează în piaţa Marii Adunări Naţionale, în faţa 
sediului Preşedinţiei şi în Grădina Publică. Vechea lege cerea autorizaţia pentru desfăşurarea 
întrunirilor. După cum arată dovezile, întrunirile se autorizau cu mare greu pentru piaţa Marii 
Adunări Naţionale (în faţa sediului Guvernului), în faţa Preşedinţiei sau în Grădina Publică (pe 
unde trec mulţi oameni). Piaţa Marii Adunări Naţionale se consideră a fi o tribună importantă 
pentru exprimarea opiniei asupra acţiunilor executivului, direcţionate împotriva guvernului 
prezent. Preşedinţia se consideră a fi o importantă instituţie a statului. Noua lege însă a facilitat 
desfăşurarea întrunirilor în aceste locuri.  
 

Graficul 4.9 Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău 
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Noua lege a facilitat o uşoară creştere în organizarea întrunirilor de către partidele politice, 
grupurile civice şi ONG-uri, însă nu s-au schimbat principalii organizatori generici ai 
întrunirilor. Trei organizatori generici principali ai întrunirilor sînt: ONG-urile, persoanele fizice 
şi entităţi comerciale private, în ordinea menţionată. Noua lege nu a schimbat ordinea deloc. Se 
poate de asemenea vedea că activismul absolut şi relativ al grupurilor politice a crescut mai mult 
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decît de două ori, la fel ca şi activismul diverselor grupuri civice neformale. În mod similar 
activismul ONG-urilor a crescut aproximativ de două ori.  
 

Graficul 4.10 Organizatorii întrunirilor  
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Profilul celor mai activi organizatori s-a schimbat uşor, aceasta reflectă schimbarea generală care 
deja s-a discutat mai sus. În afara activismului unor persoane care protestează de mult timp, 
asociaţia Falun Gong a fost prima după numărul de întruniri organizate, urmată strîns de Partidul 
Liberal Democrat. O altă asociaţie, Salvgardare, devine tot mai activă. Unii din organizatorii 
tradiţionali, cum ar fi Hyde Park şi deţinătorii de patente, au rămas activi.  
 

Graficul 4.11 Cei mai activi organizatori de întruniri 
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Nu s-au înegistrat schimbări majore, însă a crescut numărul de întruniri cu participarea a pînă la 
50 persoane. Numărul de întruniri care adună pînă la 50 persoane a crescut considerabil, în 
termeni relativi, în condiţiile legii vechi erau 5 întruniri pe lună, iar acum în jur de 12-13 pe lună. 
Numărul întrunirilor mari de peste 1 000 persoane de asemenea a crescut, pînă la 2-3 pe lună, pe 
cînd în condiţiile vechiului regim erau doar 1-2 pe lună. Noua lege nu a schimbat numărul altor 
tipuri de întruniri.  
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Graficul 4.12 Participanţii la întruniri 
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4.3 Cazuri selectate   
 
În continuare sînt prezentate cîteva studiii de caz care exemplifică modul de aplicare al legii noi.  
 
Studiu de caz 1 – 26.05.2008, SB3  

SB desfăşura un protest notificat în faţa unei judecătorii de sector. SB a expus cîteva 
pancarte care se refereau la un judecător şi se adresau preşedintelui ţării. Portestul s-a desfăşurat 
între orele 09.00 – 11.00, timp în care SB mai discuta cu trecătorii. LA 11.00 a sosit poliţia 
solicitînd prezentarea declaraţiei prealabile. După cîteva minute cît a vorbit la telefonul mobil, 
poliţistul a invocat încălcarea art. 174/22 al CCA referitor la publicitatea exterioară şi protejarea 
mediului ambiant. Poliţia a invitat protestatarul să vină la comisariatul de poliţie. Poliţia a filmat 
protestul. La ora 13.00 S s-a prezentat la comisariatul de poliţie unde nu a fost reţinut dar a fost 
nevoit să de a explicaţii.  

Fotografii 4.13 Studiu de caz 1 
 

Foto 1. Pancartele manifestantei agăţate între doi 
copaci Foto 2. Poliţia solicită întreruperea protestului 

          

                                                 
3 http://www.credo.md/assembly/mod/resource/view.php?id=211 
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Studiu de caz 2 – 10.05.2008 GenderDoc-M 
 
Pe data de 11 mai 2008, participanţii la cel de-al 7-lea Pride din Moldova au fost împiedicaţi să 
desfăşoare un marş paşnic în susţinerea legii anti-discriminare şi toleranţă, în centrul oraşului 
Chişinău. Poliţia nu a garantat dreptul la liberta întrunire. Grupuri numeroase şi agresive, 
incluzînd grupuri religioase extremiste, membri ai mişcării neo-fasciste "Noua Dreapta" şi 
legionari au blocat autobuzul cu participanţi, au forţat uşa, loveau violent în ferestre, şi au 
încercat să scoată o piesă de la motor, în timp ce se auzeau strigăte de genul: "hai să-i scoatem 
afară şi să-i batem".  
 
Poliţia s-a distanţat de locul evenimentelor, adoptînd rolul de observator pasiv. GenderDoc-M a 
informat autorităţile locale şi Ministerul Afacerilor Interne, încă de pe 21 aprilie despre traseul 
marşului, şi a solicitat protecţie. Legea cu privire la libertatea de întrunire din Moldova 
garantează libertatea de întrunire paşnică pentru toată lumea, şi obligă poliţia să garanteze 
exercitarea libertăţii şi siguranţa participanţilor. Politia nu a facilitat ieşirea participanţilor din 
autobuz în stradă, nu a izolat grupurile rivale agresive, iar prin pasivitatea lor au încurajat 
exacaladarea violenţelor şi întreţinerea atmosferei ostile. Observatorii independenţi au fost 
martorii unor incitări la violenţă cum ar fi “Bate-i pe toţi”, “Nu-i lăsa să scape”. Serviciile de 
asistenţă medicală urgentă nu erau prezente. 
  
Aproximativ 60 de persoane au fost blocate în autobuz timp de peste 45 de minute. Doi bărbaţi 
neidentificaţi, bineclădiţi purtînd însemnele grupurilor adverse, au forţat uşile autobuzului şi au 
cerut toate materialele pregătite pentru marş (pancartele referitoare la legea anti-discriminare, 
steaguri ale Uniunii Europene şi ale Republicii Moldova şi baloane în curcubeu) ca condiţie 
pentru deblocarea autobuzului.  
 
Potrivit estimărilor observatorilor independenţi de la 200 la 400 de oameni au înconjurat 
autobuzul. Majoritatea erau adolescenţi, unii îmbrăcaţi în stil militar, unii purtînd măşti negre şi 
alte însemne tipice pentru skinhead, postere A4 cu mesaje şi semne peiorative şi vulgare. 
Majoritatea celor din exteriorul mulţimii erau bărbaţi de vîrstă mijlocie purtînd haine negre, care 
încurajau acţiunile celor mai tineri. Observatorii nu au identificat nici un poliţist la locul 
evenimentelor. Aporximativ 6 maşini de poliţie staţionau la o distanţă de 100 de metri, fără a 
întreprinde nici o acţiune. După ce au luat toate materialele, cei doi indivizi au ordonat 
deblocarea autobuzul şi l-au lăsat să plece. Autobuzul s-a deplasat spre sediul GenderDoc-M, 
urmat de o maşina cu membri ai grupurilor adverse. Participanţii au plecat de la sediu în grupuri 
dispersate de frica unor posibile atacuri repetate din parte mulţimii. 
 
Un alt grup format din cîteva sute de persoane a înconjurat sediul GenderDoc-M  cerînd 
participanţilor la pride ă iasă afară. Doi poliţişti şi o ambulanţă observau evenimentele de la 
distanţă. Sediul a rămas închis timp de cîteva ore. 
 
In parallel to the events described above, several hundred people of all ages, men and women 
gathered on the Great National Assembly Square, carrying banners saying “Family is the Union 
between Man and Woman”, “Homosexuality is a Sin”, “Immorality Ruins Society”, “Moldova – 
Christian Country”, and “Do Not Turn Sin into Virtue”. GenderDoc-M has no information 
whether these various groups had their manifestations authorized. 
 
În paralel cu evenimentele descrise mai sus, cîteva sute de persoane de toate vîrstele, bărbaţi şi 
femei, s-au adunat pe Piaţa Marii Adunări Naţionale, purtînd pancarte cu următorul conţinut 
"Familia este Uniunea dintre bărbat şi femeie", "Homosexualitatea este un păcat", "Imoralitatea 
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Distruge Societatea"," Republica Moldova - Ţară creştină", şi " Nu transformaţi păcatul în virtute 
". Aceste grupuri nu au notificat despre desfăşurarea întrunirilor. 

Fotografii 4.14 Studiu de caz 2 
 

Foto 1. Autobuzul înconjurat şi blocat de un grup 
violent 

Foto 2. Grup de contra-manifestanţi purtînd semne 
denigratoare 
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5. Aplicarea legii, proceduri judiciare în privinţa întrunirilor 
 
Această secţiune discută practica libertăţii de întrunire şi implicarea poliţiei.  

5.1 Acţiunile poliţiei şi condiţiile 
 
Noua lege a schimbat restricţiile şi condiţiile impuse în prealabil cu cele impuse după eveniment. 
Ca rezultat direct al schimbării, în realitate s-a creat o practică de mai multe restricţii impuse 
întrunirilor în timpul desfăşurării. Graficul de mai jos arată că numărul de restricţii şi condiţii 
faţă de desfăşurarea întrunirilor a crescut cu adoptarea noii legi. În condiţiile regimului vechi 
(din întrunirile monitorizate) proporţia întruniri/restricţii impuse a fost 3 la 1, în timp ce 
proporţia în condiţiile legii noi este de 2 la 1. Astfel fiecare a doua întrunire monitorizată a fost 
supusă unor restricţii şi condiţii.  

Graficul 5.1 Condiţii şi restricţii impuse întrunirilor 
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În condiţiile legii vechi proporţia restricţiilor/condiţiilor impuse înainte şi după desfăşurare a fost 
1 la 3 (la fiecare restricţie de după eveniment reveneau 3 restricţii sau condiţii de înainte de 
eveniment). Aceasta se realiza prin procedura de autorizare, care impune întrunirilor restricţii şi 
condiţii prealabile. În condiţiile legii noi proporţia s-a inversat, fiecărei restricţii sau condiţii 
prealabile îi revin 3 condiţii şi restricţii impuse după eveniment, cînd întrunirea este deja în 
desfăşurare. Condiţiile şi restricţiile se impun după eveniment la locul desfăşurării de către 
poliţie, date fiind circumstanţele specifice şi dacă poliţia vede necesitatea. Studiile de caz în 
codiţiile legislaţiei vechi au arătat că formularea restriciilor prealabile se făcea în principal de 
către poliţie, dar şi de reprezentanţii primăriei.  
 
Noua lege a creat regimul în care poliţia în practică a început să recurgă la o forţă selectivă de 
impunere a restricţiilor sau condiţiilor întrunirilor care au loc. S-a demonstrat că acest aspect se 
foloseşte mai des de poliţie o dată cu introducerea noii legi în comparaţie cu practica în condiţiile 
legii vechi. Această practică are potenţial de dezvoltare şi poate avea un impact negativ asupra 
aplicării libertăţii de întrunire.  
 

Un studiu de caz în privinţa amestecului poliţiei în dreptul la libertatea de întrunire. La 30 
aprilie 2008 X, Y, Z, W desfăşurau un protest fără notificare în faţa Palatului Naţional 
înaintea celebrării a 50 de ani ai Televiziunii Publice Naţionale. Cei patru afişau 
pancarde: „Propagandiştilor 50 ani de minciună!”, „Protest. 50 de ani de minciună!”. 
Poliţia a cerut încetarea protestului, ei au refuzat şi poliţia i-a reţinut pe cei patru, 
invocînd de asemenea ultragierea poliţiei şi opunerea rezistenţei.  
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La întrunirile monitorizate prezenţa poliţiei a crescut. Prezenţa poliţiei în număr între 20-100 a 
crescut cel mai mult. În acelaşi timp în termeni absoluţi, pe măsură ce creştea numărul de 
întruniri, a crescut corespunzător şi prezenţa poliţiei. În majoritatea cazurilor poliţia este prezentă 
în număr de 5-20 poliţişti la o întrunire, întrunirile cu 1-5 poliţişti prezenţi se află pe locul doi, 
iar întrunirile cu numărul poliţiştilor între 20-100 se află pe locul trei.  
 
Prezenţa poliţiei în număr de 20-100 a crescut îndeosebi. În condiţiile legii noi mai mulţi poliţişti 
în număr de 20-100 sînt dislocaţi pentru monitorizarea evenimentelor. Evenimentele cu prezenţa 
poliţiei în număr de 20-100 constituie acum aproape 30%, în timp ce în condiţiile legii vechi era 
de doar 11%. În rezultatul acestei schimbări are loc o scădere a dislocării poliţiei în număr mai 
mic de 20. Rămîne de investigat în ce măsură această schimbare este justificată pe loc, adică 
dacă există sau nu necesitatea reală pentru dislocarea unui număr mai mare de poliţişti la 
întruniri.  

Graficul 5.2 Prezenţa poliţiei 
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Utilizarea forţei, reţinerii/arestelor şi dispersării a crescut în termeni relativi şi absoliţi după 
adoptarea noii legi. După cum arată studiul calitativ, utilizarea forţei, dispersării şi 
reţinerii/arestelor a fost aplicată în mare parte faţă de aceleaşi grupuri de organizatori. Restricţiile 
şi condiţiile impuse la stadiul desfăşurării întrunirilor ar putea fi interpretate prin intervenţiile 
poliţiei, după cum se arată în graficul de mai jos. După adoptarea noii legi în perioada 
monitorizată reţinerile/arestele au fost aplicate în 6 cazuri (4 cazuri în condiţiile legii vechi), 
aplicarea forţei în 7 cazuri (4 cazuri în condiţiile legii vechi) şi dispersarea a fost aplicată în 8 
cazuri (15 cazuri în condiţiile legii vechi).  

Graficul 5.3 Acţiunile poliţiei 
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Pentru a vedea dacă creşterea numărului absolut de intervenţii ale poliţiei a dus de asemenea la o 
creştere de facto a intervenţiei poliţiei, graficul de mai jos prezintă informaţia despre intervenţii 
la întrunire (desfăşurată şi monitorizată). Dat fiind faptul că toate întrunirile la care a intervenit 
poliţia au fost monitorizate, se poate face concluzia că aplicarea forţei şi a reţinerii/arestelor a 
crescut de cel puţin două ori după adoptarea noii legi. În acelaşi timp dispersarea şi aranjarea 
barierelor au scăzut uşor ca formă a intervenţiei poliţiei.  
 
Este interesantă o analiză calitativă a tipurilor de întruniri care au implicat dispersarea, aplicarea 
forţei, reţinerii sau arestului. Acest lucru va fi făcut mai tîrziu în secţiunea procedurilor judiciare 
şi legale.  

Graficul 5.4 Intervenţiile poliţiei 
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5.2 Practica intervenţiilor poliţiei 
 
Poliţia invocă prevederile legislaţiei contravenţiilor administrative, conţinute în Codul 
Contravenţiilor Administrative 39. Poliţia urmăreşte pe organizatori şi îi reclamă în justiţie, în 
particular în conformitate cu următoarele prevederi: 

1) încălcarea legislaţiei cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor40,  
2) ultragierea colaboratorului de poliţie41,  
3) opunerea de rezistenţa faţă de poliţie42,  
4) implicarea copiilor în acţunile publice43,  
5) încălcarea de către cetăţenii straini a regulilor de aflare în ţară44,  
6) injurii45, şi 
7) huliganism nu prea grav 46. 

 
După adoptarea noii legi a crescut numărul de acuzaţii pentru nerespectarea procedurii de 
notificare, desfăşurarea întrunirilor ilegale, ultragierea şi opunerea de rezistenţă poliţiei. În plus 
împotriva organizatorilor au fost aduse noi tipuri de acuzaţii. Neefectuarea notificării 
corespunzătoare despre întrunire a fost cea mai frecventă acuzaţie din partea poliţiei referitoare 
la încălcarea legii. 5 cazuri au avut loc în condiţiile noii legi în comparaţie cu doar 2 în condiţiile 
legii vechi. Alte 2 întruniri au fost considerate ilegale de către poliţie, chiar dacă organizatorii au 
invocat întruniri cu număr redus de participanţi sau spontane. În condiţiile legii noi au fost 
înregistrate mai multe cazuri care implică ultragierea colaboratorului de poliţie şi opunerea de 
rezistenţă colaboratorului poliţiei. Au fost aduse cîteva noi tipuri de acuzaţii, cum ar fi: 1) 
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cauzarea prejudiciilor materiale, 2) participarea în întruniri ilegale, 3) huliganism nu prea grav, 
4) implicarea copiilor în activităţile politice şi insultarea terţilor.  
  

Graficul 5.5 Acuzaţii aduse de poliţie 
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Majoritatea acuzaţiilor au fost aduse împotriva oragizaţiei Hyde Park şi membrilor săi – în 
special în condiţiile legii noi. Hyde Park este urmat de Dl A. Mătăsaru (protestatar individual), 
înainte şi după introducerea noii legi. În condiţiile legii noi au fost înaintate dosare împotriva 
Salvgardare şi Dnei S. Boicenco (protestatar individual). Analiza calitativă a cazurilor va pune în 
lumină caracterul, conţinutul discursurilor şi acţiunilor care rezultă în reacţii de urmărire din 
partea poliţiei.  
 
Hyde Park este un grup civic care practică mesaje imaginative şi active, în mod evident 
îndreptate împotriva guvernului, care apelează la mass-media şi utilizează conţinutul metaforic şi 
hiperbolic. Grupul de asemenea cercetează şi testează diversele prevederi ale legii. Un exemplu 
ar fi organizarea chiar în ziua intrării în vigoare a noii legi a primei întruniri cu număr redus de 
participanţi în faţa sediului Preşedinţiei. Evenimentul nu a fost notificat, deoarece se clasifică ca 
întrunire cu număr redus de participanţi şi nu necesită notificare (conform prevederilor legii). 
Poliţia a intervenit şi a înlăturat organizatorii de la locul desfăşurării.  
 
Salvgardare este un grup orientat spre apărarea drepturilor pensionarilor, care de cîteva ori a 
întreprins încercări de a intra forţat în clădirea guvernului; într-o încercare extremă ei au fost 
dispersaţi de poliţie din piaţa Marii Adunări Naţionale.  
 
A. Mătăsaru şi S. Boicenco au protestat în faţa instanţelor de judecată, au organizat marşuri, au 
afişat pancarte acuzînd unii oficiali de corupţie. Au fost înlăturaţi de la locul desfăşurării şi 
acuzaţi de aducerea de daune mediului sau de ultragiere.  
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Graficul 5.6 Organizatori chemaţi în judecată 
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Poliţia sectorului Buiucani a Chişinăului aduce cele mai multe acuzaţii de încălcare a legii. 
Aceasta se explică prin faptul că poliţia secorului Buiucani este teritorial responsabilă pentru 
partea centrală a oraşului Chişinău, unde au loc majoritatea întrunirilor.  
 

Graficul 5.7 Instituţii interveniente 
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În cazurile intervenţiei poliţiei se observă clar tendinţa de aplicare exagerată a legislaţiei Codului 
cu privire la Contravenţiile Administrative. Legea cu privire la întruniri cere o examinare atentă 
şi o justificare solidă pentru suspendarea întrunirii. De fapt, dacă se apelează la prevederile 
Codului cu privire la Contravenţiile Administrative, aceasta duce în unele cazuri la reţinerea 
organizatorilor întrunirii şi prin urmare la suspendarea întrunirii. Problema constă în aceea, că de 
sancţiunile conţinute în Cod, în mod evident, nu sînt comensurabile cu pragul mai înalt conţinut 
în legea cu privire la întruniri. Astfel, se poate ajunge la concluzia despre încălcarea prevederilor 
legii cu privire la întruniri.  
 
În acelaşi timp conform ierarhiei prrevăzute de Constituţie Codul prevalează în ierarhia legală 
asupra legilor organice, cum ar fi legea cu privire la întruniri. Prin urmare prevederile Codului 
sînt superioare prevederilor legii cu privire la întruniri. Din altă perspectivă legea cu privire la 
întruniri este o lege specială, care implică o explicaţie specifică a modului de aplicare a 
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prevederilor specifice ale Codului cu referire la exercitarea libertăţii de întrunire. Această 
ambiguitate crează în domeniul legal o zonă cenuşie cu privire la aplicarea cadrului legal 
discutat.  
 

5.3 Practica judiciară 
 
Majoritatea acuzaţiilor, aduse de către poliţie, nu sînt susţinute de judecători. Din 20 de acuzaţii 
aduse de către poliţie în condiţiile legii noi, 13 au fost respinse de judecătorii în prima instanţă, şi 
6 în judecătoriile de instanţa a doua în cursul procedurii de apel. Aceasta înseamnă că 2/3 din 
acuzaţiile aduse de poliţie sînt rezolvate în favoarea organizatorilor în judecătoriile de primă 
instanţă. Restul 1/3 de acuzaţii (cu foarte puţine excepţii) nu sînt susţinute în procedurile curţii 
de apel.  
 
Acesta este în sine un rezultat remarcabil, deoarece înseşi judecătoriile asigură un mai mare 
respect pentru libertatea de întrunire. Probleme însă rămîn cu faptul că unele decizii (legate de 
arestele administrative) emise de judecătoriile de primă instanţă nu sînt suspendate dacă 
persoanele acuzate nu sînt de acord şi aplică procedura de recurs, executînd reţinerea 
administrativă pînă cînd se desfăşoară procedurile judiciare.  
 

Graficul 5.8 Acuzaţii clasate de instanţele de judecată 
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În baza discuţiilor menţionate mai sus se observă că în general drepturile la întrunire se aplică.  
 

Un studiu de caz în privinţa executării de justiţie a dreptului de a organiza întruniri 
spontane. La 22 aprilie 2008, data intrării în vigoare a legii cu privire la întruniri, X, care 
participa la conferinţa de presă cu cîteva organizaţii de apărare a drepturilor omului pentru a 
saluta adoptarea legii, a declarat că legea trebuie testată în practică. La 10.40 X defila în faţa 
sediului Preşedenţiei ţinînd o pînză cu inscripţia „SOS! Murim fără drepturi!” şi „Protestăm!”. 
Poliţia s-a apropiat, cerînd stoparea protestului. X a refuzat, declarînd că motivul este testarea 
legii care a intrat în vigoare, deoarece a fost publicată în Monitorul Oficial din ziua aceea. X a fost 
reţinut de poliţie sub acuzaţia că a opus rezistenţă poliţiei. În mai 2008 curtea de prima instanţă a 
declarat acţiunile poliţiei nejustificate, citînd prevederile legii cu privire la întruniri, conform 
cărora nu se cere notificare dacă întrunirea este puţin numeroasă şi s-a început ca răspuns imediat 
la anumite evenimente.  
 
Un studiu de caz în privinţa executării de justiţie a dreptului la libertatea de întruniri. La 
30 aprilie 2008 X, Y, Z, W desfăşurau un protest fără notificare în faţa Palatului Naţional 
înaintea celebrării a 50 de ani ai Televiziunii Publice Naţionale. Cei patru afişau pancarde 
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cu următoarele inscripţii: „Propagandiştilor 50 ani de minciună!”, „Protest. 50 de ani de 
minciună!”. Poliţia a cerut încetarea protestului, cei 4 au refuzat şi poliţia i-a reţinut, 
invocînd de asemenea ultragierea poliţiei şi opunerea de rezistenţă. La 08 mai 2008 curtea 
de prima instanţă i-a condamnat pe X şi Y pentru opunerea de rezistenţă şi ultragierea 
colaboratorilor de poliţie şi i-a achitat pe Z şi W. X a fost condamnat la 3 zile de arest iar 
Y a fost amendat. La 27 mai 2008 curtea de apel a inversat decizia curţii inferioare 
împotriva lui X şi Y cu achitarea deplină. De menţionat că între timp X a trebuit să execute 
sancţiune administrativă de arest. 
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6. Analiza politicii cu privire la libertatea de întrunire 
 
Această secţiune conţine analiza politicilor cu privire la libertatea de întrunire. Analiza va fi 
făcută utilizînd informaţia şi datele produse în cadrul proiectului de monitorizare a întrunirilor şi 
altă informaţie relevantă. Informaţia şi datele care formează baza pentru analiză sînt: 

a) rapoartele de monitorizare ale întrunirilor individuale, care conţin informaţia specifică 
despre întrunire (vezi Anexa), rapoartele sînt scrise de observatori cu experienţă (întrunirile 
complexe monitorizate de cîţiva observatori), rapoartele cuprind evenimentele de înaintea 
întrunirilor, din timpul întrunirilor şi de după ele, rolul şi acţiunile diferitor actori: 
organizatori, participanţi, poliţia, autorităţile locale, alţi actori şi organe judiciare,  
b) datele şi informaţia din rapoartele individuale (faptele observate, numărul, fotografiile 
făcute şi aprecierea) sînt cuantificate în baza unor criterii, aceasta formează informaţia 
cantitativă de bază a secţiunii despre întruniri; toate rapoartele individuale sînt plasate pe 
platforma internă: http://www.credo.md/assembly, 
c) unele din rapoartele individuale au fost completate de studii de caz, compuse în baza 
interviurilor cu actorii relevanţi, o culegere multilaterală de informaţie,  
d) informaţia oferită de Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul pentru Drepturile Omului 
(instituţia Ombudsman) în combinaţie cu materiale statistice şi de interpretare,  
e) analiza legală şi interpretarea legilor.  

 
Scopul acestei secţiuni este de a crea o bază de informaţie relevantă pentru procesul de creare a 
politicilor cu privire la libertatea de întrunire. Informaţia va fi folosită pentru a demonstra 
îngrijorările existente, îmbunătăţirile în funcţionare şi a identifica posibile soluţii legale pentru 
viitor.   
  

6.1 Aplicarea legii vechi: temeri şi probleme 
 
În această subsecţiune va fi interpretată informaţia şi datele pentru identificarea problemelor şi 
temerilor care au existat în condiţiile legii vechi. În rezultat vom demonstra prin datele relevante 
ale politicii existente că prevederile legale în funcţiune nu susţin şi nu facilitează implementarea 
libertăţii de întrunire. Analiza se bazează pe aspectele-cheie ale libertăţii de întrunire.  
 
6.1.1 Cererile şi refuzurile de întruniri 
 
Refuzul de întruniri este o practică frecventă, care a fost pe larg documentată de diferite rapoarte 
ale organizaţiilor non-guvernamentale şi de informaţia statistică a organelor guvernamentale. 
Refuzul de întruniri a fost executat de autorităţile locale cu susţinerea sau influenţa directă din 
partea poliţiei, care invocă diferite cauze şi motive. Graficul de mai jos documentează statisticile 
din 2005 şi 2006. 
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Graficul 6.1 Motivele de refuz în desfăşurarea întrunirilor în 2005 - 2006 
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În baza graficului de sus se poate vedea că refuzul de facto a invocat un număr de motive 
diferite. Un şir de refuzuri au invocat iregularităţi procedurale (organizatorii nu au fost 
împuterniciţi cu legitimitate de către participanţi, cererea nu este îndeplinită corespunzător, sau 
termenii nu sînt specificaţi) în cel puţin 13 cazuri. Un alt şir de refuzuri implică motivele 
demonstraţiilor paralele, contra-demonstraţiilor (întruniri coincidente, posibile contra-
demonstraţii, loc ocupat de alţii, loc rezervat de autorităţile de stat) în total cel puţin 20 de cazuri. 
Întrunirile au fost refuzate din motiv că întrunirile sînt considerate nejustificate (problema se 
examinează, primarul consideră întrunirea nedorită, lipsa justificării pentru întrunire, motiv 
epuizat) în total cel puţin 20 de cazuri. Alte motive pentru refuz implică ordinea publică; 
ameninţări din partea altor grupuri (posibila deranjare a ordinii publice, deranjarea transportului 
public, ameninţări din partea grupurilor rivale) în total cel puţin 10 cazuri. Imposibilitatea de 
respactare a distanţei de 25 metri, implicarea elevilor, condiţiile pentru întrunire nu pot fi 
asigurate şi defaimarea statului la fel sînt printre motivele refuzului de întrunire4.  
 
O comparaţie a acestor motive cu articolul 7 din legea veche arată că motivele pentru refuz 
rareori erau în acord cu interpretarea legală a motivelor prevăzute pentru refuz. Interpretarea 
extinsă a motivelor pentru refuz de către autorităţile locale în condiţiile legii vechi ridică 
întrebarea dacă au fost sau nu prevederile legii vechi destul de clare şi dacă organele regulatorii 
urmau spiritul legii vechi. Studiile de caz arată că puţine refuzuri în condiţiile legii vechi erau 
reclamate în justiţie de către organizatori. În acele cazuri cînd a avut loc reclamaţia în justiţie, 
hotărîrea judecătorească finală se emitea cîteva luni mai tîrziu de data intenţionată pentru 
organizarea întrunirii. În majoritatea cazurilor refuzul a fost în cele din urmă anulat şi declarat 
ilegal de judecată. Unele din aceste cazuri, originate în 2005-06, au ajuns pînă la Curtea 
Europeană de la Strasbourg; deciziile se aşteaptă spre sfîrşitul anului 2008.  
 
Frecvenţa refuzurilor în autorizarea întrunirilor este substanţială în comparaţie cu numărul de 
întruniri cerute. Pe măsura creşterii numărului de cereri pentru întruniri, la fel au crescut şi cazuri 

                                                 
4Notă: începînd cu 2006, numărul încălcărilor legii prin refuzarea restrictivă sau ilegală de întruniri s-a mărit, vezi 
aşa-numitele motive nejustificate pentru refuzul întrunirilor care se referă la scopul întrunirii! 
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de refuzuri, şi refuzurile creşteau mai repede la Chişinău, unde au loc majoritatea întrunirilor. 
Graficul de mai jos arată această situaţie în 2004-06.  
 

Graficul 6.2 Cereri şi refuzuri în Chişinău 2004 - 2006  
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După cum arată calculele simple, în 2006 aproape o pătrime (25%) din cereri au fost respinse. 
Analiza întrunirilor desfăşurate în condiţiile legii vechi din timpul monitorzării din cadrul 
proiectului, în 2008, arată că majoritatea absolută a întrunirilor nu prezintă dificultăţi pentru 
poliţie. Graficul 4.3 arată că în condiţiile legii vechi, ca şi a celei noi, doar cîteva întruniri au 
avut elemente violente. Întrunirile cu mai puţin de 50 participanţi au constituit aproape 40% din 
toate întrunirile din perioada monitorizării. 
 
2 cazuri au fost soluţionate deja de Curtea de la Strasbourg împotriva Moldovei, aproximativ alte 
5 cazuri sînt în curs la etapa de comunicare – toate se referă la încălcarea procedurii de 
autorizare. Cu aceste cazuri, Moldova riscă pierderi de10 000 - 20 000 euro pentru fiecare caz, în 
total în jur de 100 000 euro în următorii 2 ani. În condiţiile vechiului sistem de autorizare 
probabilitatea apariţiei cazurilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar fi rămas înaltă. În 
afară de aceasta procedura de autorizare ar fi generat un număr de cazuri la nivel naţional, care ar 
adăugat, la fel, costuri.  
 
Refuzul practicii de întruniri în condiţiile legii vechi reprezintă o încălcare substanţială, 
serioasă şi sistematică a libertăţii de întrunire. Calitatea şi incompatibilitatea legii vechi cu 
standartele internaţionale ale drepturilor omului a fost sursa încălcării sistematice a libertăţii 
de întrunire. Interpretarea abuzivă, inclusiv interpretarea internaţională limitativă a 
prevederilor legale vagi de către organele regulatorii şi calitatea procesului de luare a 
deciziilor care permite decizii cu fapte substanţiale, inclusiv cele prezentate de către poliţie 
referitor la această situaţie.  
 
Această situaţie a promovat necesitatea de a modifica abordarea definiţiei întrunirilor, procedura 
de autorizare şi baza de interpretare a refuzului. De toate aceste aspecte s-a ţinut cont în noua 
lege. Rezultatele aplicării noii legi în această privinţă au produs o importantă valoare adăugată 
societăţii, care va fi examinată în subsecţiunea următoare.   
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6.1.2 Desfăşurarea întrunirilor 
 
Procedurile legii vechi influenţau alegerea de către organizatori a locului întrunirii. În baza 
graficului 4.10, locurile preferate de desfăşurare a majorităţii întrunirilor supuse autorizării, au 
fost: scuarul Operei Naţionale, Parlamentul, urmate de Piaţa Marii Adunări Naţionale. Acelaşi 
grafic arată că după introducerea procedurii de notificare locurile preferate pentru desfăşurarea 
întrunirilor au devenit: Piaţa Marii Adunări Naţionale şi Preşedinţia. Aceasta înseamnă că 
procedura şi instituţiile în condiţiile legii vechi influenţau alegerea de către organizatori a locului 
de organizare. Un şir de studii de caz şi informaţia accesibilă de la organizatori duc la concluzia 
că a existat influenţa exagerată din partea autorităţilor locale şi poliţiei pentru a schimba locul 
organizării întrunirii. Convingerea de a folosi alte locuri pentru întrunire apare doar în 
documente sau în discuţiile directe cu organizatorul; studiile de caz demonstrează această 
practică.  
 
Situaţia precedentă nu oferea o soluţie legală favorabilă pentru organizatori de a apăra drepturile 
la întruniri ale organizatorilor. În acest cau ar fi nevoie de o combinaţie de garanţii legale pentru 
alegerea locului şi probabil, lucrul cu organele regulatorii pentru a înţelege îngrijorările lor.  
 
Întrunirile mici şi medii au fost cele mai frecvente. Pichetarea şi manifestaţiile sînt cele mai 
frecvente forme de întruniri. Marşurile deţineau un procentaj mic de întruniri, după cum arată 
graficul 4.5. Cel mai frecvent, durata întrunirilor este de o jumătate de zi, urmată de 
evenimentele de o zi, după cum arată graficul 4.7. Cele mai frecvente întruniri adună 100-500 
persoane, urmate de 1-50 persoane şi altele, după cum arată graficul 4.13. Această informaţie 
prezintă o realitate uşor de prezis, uşor gestionabilă de poliţie.  
 
În condiţiile legii vechi, majoritatea restricţiilor se impuneau în prealabil prin procedura de 
autorizare. Graficul 5.1 reprezintă în mod clar tendinţa organelor regulatorii şi a poliţiei de a 
impune restricţii condiţiilor de desfăşurarea a întrunirilor înaintea evenimentului. În 22 de cazuri 
au fost impuse restricţii preliminare şi doar în 6 cazuri după începerea întrunirii. Studiile de caz 
şi analiza legii vechi în secţiunea precedentă arată că restricţiile se impuneau în baza prevederilor 
destul de vagi ale legii, şi în alte cazuri de interpretarea restrictivă a altor prevederi. Deşi uneori 
restricţiile puteau fi justificate, studiile de caz demonstrează că respricţiile se impuneau pentru: 
a) a facilita maximizarea intereselor lucrului poliţiei, b) a reduce vizibilitatea evenimentului 
pentru publicul larg. Aceste aspecte în multe cazuri ridică întrebări şi temeri care necesită 
intervenţia poliţiei.  
 
Restricţiile legale excesive şi neclaritatea pe de altă parte trebuiau să fie modificate în favoarea 
limitării puterii selective a organelor regulatorii de a limita întrunirile. Una din concluziile 
directe ar putea fi decizia în favoarea activităţilor de dezvoltare a capacităţilor cu autorităţile 
locale pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile şi siguranţa în lucrul cu complexităţile legate de 
reglementarea şi supravegherea întrunirilor.   
 
6.1.3 Supravegherea şi aplicarea forţei de poliţie 
 
Supravegherea întrunirilor s-a efectuat în majoritatea cazurilor de forţele de poliţie cu mai puţin 
de 20 colaboratori ai poliţiei. După cum arată graficul 5.2 doar în cîteva cazuri poliţia a dislocat 
forţe de 20-100 persoane la întrunire. Aceasta înseamnă că supravegherea întrunirilor nu necesită 
forţe de poliţie substanţiale. Opţiunea preferată ar fi alegerea celor mai pregătiţi şi capabili 
colaboratori de poliţie. Acest subiect ţine mai mult de dezvoltare a capacităţilor decît de 
prescripţie legală.  
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6.1.4 Urmărirea judiciară, intervenţia poliţiei, sistarea şi dispersarea 
 
Intervenţia poliţiei în întruniri a rămas la nivel înalt, şi se manifestă prin ridicarea barierelor, 
dispersare, reţinere şi aplicarea forţei. Legea veche prevedea un cadru destul de general şi 
permisiv pentru intervenţii, suspendare şi dispersare a întrunirilor. Graficul 5.4 arată că peste 4% 
de întruniri au fost împiedicate să se deplaseze într-o direcţie sau alta, peste 10% au fost 
diaspersate parţial sau total, reţinerea şi aplicarea forţei a avut loc în 2% de întruniri. Aceste cifre 
par destul de ameninţătoare, şi subliniază caracterul destul de intervenţionist al poliţiei.  
 
O analiză mai calitativă evidenţiază intervenţia poliţiei în cazul întrunirilor cu număr limitat de 
participanţi. Graficul 5.7 descrie o relaţie complicată cu Hyde Park şi Dl Mătăsaru. Aceşti actori 
aplică formele cele mai expresive şi simbolice de manifestare la întruniri, dar sînt limitaţi ca 
număr. Analiza calitativă a intervenţiei poliţiei arată că într-un număr de cazuri intervenţia lor nu 
are o justificare legală efectivă. Modul de acţiune al poliţiei nu echivalează cu nici o prevedere 
legală în privinţa deranjării ordinii publice sau prezentării de probleme serioase sănătăţii publice.  
 
Intervenţia poliţiei combină dispersarea cu reţinerea şi aducerea de acuzaţii împotriva 
organizatorilor. Intervenţiile poliţiei au fost însoţite de aducerea de acuzaţii împotriva 
organizatorilor şi chiar de reţinere, ceea ce, în esenţă, rezultă în sistarea întrunirii. Comparînd 
aceste intervenţii cu achitarea de către judecătorii, intervenţiile poliţiei par a nu fi justificate în 
majoritatea cazurilor, vezi graficul 5.7. Informaţia din studiile de caz arată că unele cazuri sînt 
trimise la Curtea Europeană de la Strasbourg.   
 
Această situaţie trezeşte îngrijorări. Vechea lege şi comportamentul poliţiei încalcă esenţa 
libertăţii de întruniri. Pentru a soluţiona această situaţie eficient, ar fi nevoie de schimbări în 
prevederile Codului cu privire la Contravenţiile Administrative şi, cel mai important, lucrul cu 
poliţia însăşi.  
 

6.2 Aplicarea noii legi: îmbunătăţiri şi temerile rămase 
 
Această subsecţiune va interpreta informaţia şi datele pentru a înţelege în ce măsură prevederile 
noii legi soluţionează problemele şi îngrijorările identificate în condiţiile legii vechi, dacă mai 
rămîn probleme şi îngrijorări care trebuie să fie soluţionate prin măsuri legale, instituţionale sau 
de dezvoltare a capacităţilor. Analiza va atinge aspectele-cheie ale libertăţii de întrunire.  
 
6.2.1 Organizarea întrunirilor 
 
Stabilirea procedurii de notificare pentru desfăşurarea întrunirilor a avut în general un efect 
pozitiv. Un număr de întruniri, spontane sau puţin numeroase, au devenit legale, şi cetăţenii, 
ONG-urile şi alţi actori au început să recurgă la aceste forme de întruniri. Din moment ce au 
dispărut refuzurile, au dispărut şi conflictele legale legate de ele. Statisticile culese, prezentate în 
secţiunea precedentă, arată doar o schimbare moderată în tipuri de întruniri, număr de 
participanţi şi chiar implicarea poliţiei în securizarea ordinii la întruniri.  
 
Beneficiul public direct al acestor schimbări ar putea fi estimat prin economiile din refuzul 
procedurilor întrunirilor, din costurile procedurilor juridice naţionale, din sancţiunile Curţii 
Europene de la Strasbourg şi prin beneficiul cetăţenilor legat de exercitarea libertăţii de întrunire. 
Posibilele costuri ale procedurilor administrative legate de supravegherea întrunirilor şi 
coordonarea de către poliţie s-au transferat la stadiul de facilitare a întrunirilor. Nu există 
mărturii directe în favoarea complexităţii sporite şi capacitării sporite, necesare pentru a 
coordona procedura nouă de notificare a întrunirilor.  
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Tabelul de mai jos arată costurile şi beneficiile în termeni relativi în compararea prevederilor 
legii vechi şi celei noi (doar suplimentele relative au fost luate în considerare, valorilor absolute 
egale pentru ambele opţiuni nu le-a fost dată valoare monetară).  
 

Tabelul 6.3 Estimări cost-beneficiu 
 

A. Beneficii 
 

Legea veche Legea nouă Explicaţii  

 
A1. Economii din contul 
costului procedurilor 
judiciare legate de refuzul 
întrunirilor 
 
A2. Economii din contul 
sancţiunilor curţii de la 
Strasbourg 
 
A3. Beneficiul cetăţenilor 
din punctul de vedere al 
libertăţii 
 
A4. Reducerea costurilor de 
conformare cu proceduri 
pentru organizatori 
  

 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0  
 
 
 
 

0  

 
 

50 000 euro 
 
 
 

50-100 000 euro 
 
 
 

Nu poate lua valoare 
monetară 

 
 
 

15 000 euro 
 

 
1 000 euro pe un refuz, în 
medie cel puţin 50 refuzuri 
pe an.5 
 
 
10 000 pe caz, 5-8 cazuri 
pe an6  
 
 
Studiul Băncii Mondiale 
arată 5% de creştere a PNB 
în societăţi libere 
 

50 euro pe caz, 350-400 
întruniri anual 

B. Costuri 
 
B1. Şedinţele comisiei 
pentru întruniri 
 
B2. altele 
  

 
 

Aceleaşi 

 
 

Aceleaşi 

 
 
 Nu sînt mărturii de 
creştere a costurilor (timp, 
complexitate) 

(A-B). Valoare socială 
netă/beneficiu pentru 
societate 
 

 În jur de 150 000 euro anual 
plus beneficiu pentru 
libertatea de întrunire 

 

 
Trecerea la procedura de notificare poate produce o valoare socială netă de cel puţin 150 000 
euro anual plus beneficii pentru exerciţiul liber al libertăţii de întrunire de către cetăţeni 7. Pot fi 
menţionate şi alte beneficii, legate de deschiderea autorităţilor locale către cetăţeni. 
 
6.2.2 Condiţiile pentru desfăşurarea întrunirilor 
 
Locul. Desfăşurarea a devenit mai uşoară pentru organizatori, şi în acelaşi timp se pare că 
controlul poliţiei asupra întrunirilor a devenit ceva mai dificil după introducerea noii legi. Datele 
din graficele 4.7 şi 4.10 arată că tipurile de întruniri, durata şi numărul participanţilor s-au 
schimbat moderat. Singura schimbare este în numărul evenimentelor desfăşurate. Datele culese 
arată că la alegerea de către organizatori a locului pentru întruniri preferinţele se mişcă în direcţia 
executivului (Piaţa Marii Adunări Naţionale) şi preşedinţiei (sediul Preşedinţiei). Prin urmare, 
noua lege a reuşit să asigure şi să apere mult mai eficient dreptul la organizarea întrunirilor la 
locul ales de către organizator.  
                                                 
5 În baza costului mediu pentru avocaţi, judecători şi proceduri pentru acest tip de cazuri la nivel naţional 
6 În baza estimărilor art.11 al sancţiunilor CEDO către Moldova 
7 Cu condiţia că intensitatea activismului civic şi politic va rămîne aceeaşi  
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Modul. Restricţiile impuse faţă de întruniri înaintea desfăşurării lor au fost înlocuite de 
restricţiile impuse în timpul desfăşurării. Datele obţinute din monitorizare în baza graficului 5.1 
arată o inversare directă în utilizarea restricţiilor. Noua lege prevede că restricţiile pot fi impuse 
doar de judecătorie sau dacă recomandările din partea organelor regulatorii acceptă în mod 
voluntar motivele şi restricţiile însele. Descreşterea substanţială în utilizarea restricţiilor poate fi 
explicată de noile prevederi ale legii, şi aceasta este o dezvoltare în direcţia pozitivă.    
 
Restricţiile impuse de poliţie întrunirilor în curs de desfăşurare în condiţiile legii noi se referă la 
urmărirea sau avertismentele poliţiei pentru respectarea termenelor convenite ale întrunirii. În 
acest sens se pare că noile prevederi legale încep să funcţioneze. Rămîne însă întrebarea despre 
capacitatea poliţiei şi a organelor regulatorii de a face faţă întrunirii. În multe cazuri alegerea 
preferată a poliţiei este de a restricţiona condiţiile întrunirii. Opţiunea opusă ar fi de a facilita, 
negocia şi coopera cu organizatorii cu scopul de a facilita organizarea întrunirii. Această 
abordare necesită dezvoltarea de mai departe a abilităţilor de supraveghere relevante. Din 
moment ce numărul de locuri unde se ţin întruniri se limitează la în jur de zece la Chişinău, din 
care 4-5 locuri sînt cele mai preferate, abilităţile şi tacticile relevante ar putea fi dezvoltate 
pentru fiecare din ele.  
 
Implicarea forţelor de poliţie a crescut în condiţiile noii legi. După cum graficul 5.2 arată o 
creştere în dislocarea forţelor de poliţie, creşterea se datorează dislocării poliţiei în număr de 20-
100 persoane. Implicarea suplimentară a forţelor de poliţie necesită o evaluare profesională a 
faptului dacă ea este sau nu justificată sau dacă este o simplă măsură de supraprotecţie, date fiind 
abilităţi şi posibilităţi insuficiente de a ţine piept incertitudinilor posibile în timpul întrunirilor.  
 
6.2.3 Urmărirea, intervenţia poliţiei, sistarea şi dispersarea 
 
Legea nouă s-a adresat în mod considerabil problemei de sistare şi dispersare, şi totuţi în practică 
aplicarea a fost interpretată greşit, alte legi necesită modificare pentru a aduce întreaga practică 
sub standartele intenţionate. După cum arată graficul 5.1, în condiţiile legii noi intervenţia 
poliţiei în întrunirile în curs de desfăşurare a crescut uşor. Aceast fapt indică, probabil, dorinţa 
poliţiei de a exercita control asupra întrunirii, care ar fi comparabil cu controlul exercitat prin 
aplicarea restricţiilor în trecut (condiţiile pentru întruniri) în condiţiile legii vechi. Pe măsură ce 
organizarea întrunirii a devenit mai simplă şi mai accesibilă organizatorilor, iar fosta cenzură 
impusă de organele regulatorii şi de poliţie se supun controlului mai strict procedural şi material, 
poliţia încearcă să compenseze controlul pierdut prin restricţii şi intervenţii, aplicîndu-le în 
timpul desfăşurării întrunirilor.  
 
În general, legea nouă urmează încă să soluţioneze problemele legate de intervenţiile şi 
restricţiile poliţiei faţă de întruniri, unde acestea nu sînt justificate. Într-adevăr, dispersarea, 
reţinerea şi aplicarea forţei au continuat, deşi îndreptate acum selectiv spre un număr limitat de 
organizatori, după cum s-a examinat în subsecţiunea precedentă, spre cei care apelează la modul 
înalt simbolic, expresiv de a se adresa societăţii. Intervenţiile poliţiei în desfăşuirarea întrunirilor 
poate fi tratată fie ca 1) interpretarea incorectă a drepturilor la libera întrunire prevăzute în noua 
lege, sau 2) ca o abordare foarte formală în protejarea intereselor prin punerea în aplicare a 
sancţiuniunilor administrative, care nu au legătură cu Legea cu privire întruniri. Intervenţia 
poliţiei în întrunirile în curs de desfăşurare se prezintă ca o interpretare greşită a drepturilor la 
întruniri în condiţiile legii noi sau ca asigurarea formală a intereselor apărate de legislaţia cu 
privire la sancţiunile administrative. Intervenţiile ulterioare echivalează de facto cu dispersarea şi 
sistarea întrunirilor, ignorînd mecanismele legale de apărare, incluse în legea nouă. Apare 
întrebarea dacă problema este în buna intenţie a poliţiei în interpretarea legii noi în combinaţie cu 
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legislaţia cu privire la sancţiunile administrative, sau există insuficientă precizie şi claritate a 
prevederilor noii legi.  
 
Garanţiile suplimentare în legea nouă şi schimbarea atitudinii poliţiei sînt decisive pentru 
îmbunătăţirea situaţiei descrise. Examinînd graficul 5.4, în care se găsesc motivele intervenţiei 
poliţiei în întruniri şi eventuala suspendarea de facto a întrunirilor în unele cazuri, poate fi 
observat că pretinsele încălcări minore ale ordinii publice sau împotriva poliţiei (huliganismul, 
ultragierea poliţiei, rezistenţă opusă poliţiei, cauzarea daunelor mediului înconjurător, etc) au 
fost principalele motive ale intervenţiei poliţiei în întruniri. Aceste încălcări minore, pretinse de 
poliţie, nu se ridică la pragul stabilit de noua lege pentru sistarea întrunirilor. Aşadar, intervenţia 
poliţiei trebuie să fie mult mai bine justificată şi să fie în acord cu spiritul noii legi cu privire la 
întruniri.    
 
Intervenţiile şi restricţiile poliţiei după întruniri au fost în mare parte invalidate de judecătorii. 
După cum arată graficul 5.7, urmărirea sistematică a acuzaţiilor aduse de către poliţie şi 
examinarea deciziilor finale ale curţilor, au demonstrat lipsa de justificare a intervenţiilor 
poliţiei. Mai mult de jumătate din acuzaţii au fost respinse de curţile de primă instanţă, iar restul, 
cu unele excepţii, au fost respinse de curtea de apel. Drepturile organizatorilor au fost susţinute 
de judecată, deşi cu luni mai tîrziu. Aceasta reprezintă o lecţie importantă pentru poliţie după 
cum arată graficul 5.6, în mare parte pentru poliţia sectorului Buiucani din Chişinău, care aduce 
cele mai multe acuzaţii. Şi din nou, dezvoltarea capacităţilor şi lucrul cu mentalitatea poliţiei 
par a fi decisive pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor noii legi şi în special pentru  
a se conforma cu spiritul legii.  
 
Mai jos aducem o evaluare concisă a beneficiilor de cost pentru aplicarea curentă a noii legi în 
comparaţie cu o mai corectă aplicare a noii legi (preferată): 
 

 Tabelul 6.4 Estimarea cost-beneficiu a celor două legi 
 

A. Beneficii 
 

Aplicarea greşită a 
noii legi de către 

poliţie (status quo)  

Aplicarea corectă a noii 
legi de către poliţie 

Explicaţii  

 
Costuri legale 
economisite pentru 
apărarea în 
judecată 
(organizator) 
 
A2. Economii din 
sancţiunile curţii 
de la Strasbourg 
 
A3. Beneficiul 
pentru libertatea 
cetăţenilor 
 
A4. Imaginea 
publică 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0  
 
 

0  

 
 

20 000 euro 
 
 
 
 

10 000 euro 
 
 
 
 

Nu poate lua valoare 
monetară 

 
Nu poate fi estimată 

 

 
1 000 euro pe un 
refuz, în medie cel 
puţin 20 acuzaţii 
anual.8 
 
 
10 000 euro pe caz, 
1-2 cazuri anual9  
 
 
Studiul Băncii 
Mondiale arată 5% 
de creştere a PNB 
în societăţi libere 

 

B. Costuri 
 
B1. Costuri de 

 
 

2 500 euro 

 
 

nu 

 
 
50 euro pe caz, 50 

                                                 
8 În baza costului mediu pentru avocaţi, judecători şi proceduri pentru acest tip de cazuri la nivel naţional. 
9 În baza estimărilor art. 11 al sancţiunilor CEDO înpotriva Moldovei  
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urmărire (poliţie) 
 
B2. altele 
  

dosare de urmărire 
anual 

(A-B). 
Valoare/beneficiu 
social net pentru 
societate 
 

 
- 2 500 euro 

+ 30 000 euro anual plus 
beneficiul pentru 

libertatea de întrunire 

 

 
Aplicarea corectă a legii noi aduce valoare adăugată de cel puţin 30 000 euro anual pentru 
acelaşi tempou de cazuri, în timp ce aplicarea greşită a legii aduce valoare socială puternic 
negativă. Societatea o duce mai bine dacă poliţia aplică corect şi cu bună voinţă noua lege cu 
privire la intervenţi în întruniri.  
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7 Concluzii şi recomandări 

7.1 Concluziile cu privire la implementarea noii politici cu privire la întruniri 
 
În această secţiune se vor examina opţiunile felurilor de a îmbunătăţi calitatea asigurării libertăţii 
de întrunire în Moldova. Examinînd opţiunile de politică, noi vom genera opţiuni pe problemele-
cheie, şi ele vor fi generate luînd în considerare: 1) pefrecţionări legale faţă de cadrul legal 
curent, 2) dezvoltarea capacităţilor autorităţilor, 3) voinţa politică şi îmbunătăţirea atitudinii, 
altele. 
 
Introducerea procedurii de notificare a adus beneficii semnificative pentru societate, în termeni 
practici aceasta a asigurat o mai bună respectare a drepturilor şi libertăţilor şi a îmbunătăţit 
imaginea publică a autorităţilor. Informaţia cantitativă disponibilă, în combinaţie cu studiile de 
caz, observaţiile din timpul monitorizării întrunirilor, demonstrează că modificarea în cele din 
urmă a fost bine primită de autorităţile regulatorii, de poliţie şi organizatori, şi în general 
funcţionează satisfăcător. Procedura de notificare a fost întărită de o definiţie mai inclusivă a 
întrunirii şi a principiilor întrunirii. Aceasta permite garanţii durabile pentru funcţionarea 
procedurii de notificare.  Procedura de notificare este justificată din perspectiva beneficiului 
social şi economic, această abordare duce la economisirea a sute de mii de euro din contul 
posibilelor pierderi societăţii.  
 
Introducerea procedurii de notificare a adus schimbări în restricţiile faţă de întruniri impuse de 
către poliţie în timpul desfăşurării întrunirilor. Noua lege a adus garanţii suplimentare pentru 
întruniri şi organizatori. Datele culese arată că în practică există progres în privinţa aplicării 
restricţiilor de către poliţie, dar monitorizarea arată de asemenea că poliţia, în unele cazuri, încă 
intervine în mod nejustificat în întruniri. Judecătoriile combat intervenţia poliţiei în întruniri, fapt 
care demonstrează această ipoteză. Restricţiile impuse s-au reorientat de la legea cu privire la 
întruniri (cum a fost în condiţiile legii vechi) spre aplicarea legislaţiei cu privire la sancţiunile 
administrative. Aceasta înseamnă că noua lege a reuşit să facă ilegală intervenţia nejustificată a 
poliţiei în condţiile legii cu privire la întruniri, impunînd mai mult control, însă poliţia în mod 
injust a schimbat impunerea de restricţii cu legea cu privire la sancţiunile administrative. 
Această stuaţie va necesita activitatea de informare şi de dezvoltare a atitudinii corecte faţă de 
executarea legii.  
 
Intervenţia excesivă a poliţiei în întruniri crează costuri suplimentare pentru societate. Parte 
importantă a acestor costuri o reprezintă povara socială în cazul în care reprezintă abuzul clar 
asupra drepturilor la libertatea de întruniri. Costurile sociale sînt asociate cu costurile 
procedurilor judiciare legate de aplicarea legii din contul poliţiei, administraţiei judecătoreşti şi 
organizatorilor. Aceste cazuri sînt anulate de judecătoriile locale. Practica aceasta are efect de 
calmare asupra potenţialilor organizatori, crează efectul de înstrăinare a societăţii de autorităţi.  
Intervenţia nejustificată de către poliţie rămîne o problemă continuă pentru noua lege şi 
aplicarea sa.  

7.2 Recomadări 
 
Această secţiune prezintă recomandări care au fost bazate pe examinarea şi concluziile 
prezentate în raport. Recomandările sînt structurate astfel pentru a include recomandări faţă de 
procedura de notificare, organizarea întrunirii şi susţinerea politică şi consolidarea întrunirilor.  
 
În privinţa consolidării procedurii de notificare: 
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1) Consolidarea capacităţilor autorităţilor locale şi ale poliţiei de a lucra cu notificările, de a 
facilita procedura de notificare, dezvoltarea capacităţilor membrilor comisiei pentru 
întruniri de a lucra cu organizatorii,  

2) Colectarea informaţiei şi statisticilor dezintegrate, comparabile cu cele prezentate în 
raport, cu scopul de a înţelege direcţia de dezvoltare a funcţionării procedurii de 
notificare,  

3) Introducerea platformei on-line pentru a anunţa despre depunerea notificărilor şi a urmări 
întrunirile notificate, ajutînd autorităţilor locale şi potenţialilor organizatori să planifice 
întrunirile; platforma on-line ar putea fi creată după modelul celei utilizate de proiectul de 
monitorizare, 

4)  Publicarea rapoartelor la jumătate de an şi anuale cu informaţia detaliată despre întruniri 
comparabilă cu informaţia inclusă în secţiunea informaţiei statistice.  

 
În privinţa desfăşurării întrunirilor şi intervenţiilor: 

1) informarea poliţiei despre incompatibilitatea aplicării legislaţiei cu privire la sancţiunile 
administrative faţă de legislaţia cu privire la libertatea de întrunire,  

2) dezvoltarea capacităţilor şi încrederii poliţiei în soluţionarea situaţiei de conflict,  
3) dezvoltarea abilităţilor şi tacticilor pentru a face faţă comportamentului de confruntare, 

agresiv şi contradictoriu din partea diferitor actori,  
4) crearea unei întruniri specializate pentru grupurile de control şi supraveghere din 

maximum 50 de persoane, care ar fi dislocate pentru controlul asupra întrunirilor,  
5) învăţarea din deciziile judecătoreşti cu privire la invalidarea intervenţiilor poliţiei în 

întruniri, inclusiv dispersarea, reţinerea, etc., 
6) organizarea activităţilor de dezvoltare a capacităţilor pentru autorităţile locale, poliţie, 

organizatori şi mass-media.  
 
În privinţa procesului general de acumulare de cunoştinţe pentru elaborarea de politici: 

1) o susţinere politică mai mare a legii existente cu privire la întruniri, care se află printre 
cele mai bune practici ale ţărilor OSCE pentru asigurarea legală a libertăţii de întrunire,  
2) o mai bună cooperare între poliţia şi autorităţile locale în privinţa controlului asupra 
libertăţii de întrunire şi facilitării acesteia,  
3) producerea de către poliţie şi autorităţile locale a rapoartelor anuale care să includă 
statisticile şi informaţia cu privire la întruniri pentru informarea publicului, 
4) rapoartele anuale pot fi utilizate pentru a examina practica şi a face concluzii cu privire la 
dezvoltarea libertăţii de întrunire.  
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8 Anexe 
 

8.1 Datele statistice desegregate privind întrunirile   
 

Tabelul 8.1 Dinamica în timp a întrunirilor 
 
 monitorizate nemonitorizate total 
decembrie 2007 18 18 36
ianuarie 2008 20 10 30
februarie 2008 12 16 28
martie 2008 23 7 30
aprilie 2008 (legea nouă 
22.04) 16 7 23
media legea veche 17,8 11,6 29,4
mai 2008 41 20 61
iunie 2008 13 20 33
iulie 2008 14 22 36
media legea nouă 22,7 20,7 43,3
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Tabelul 8.2 Statistica desegregată 
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10 Note de subsol 
                                                 
1 Legea veche cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor, adoptată la 21.07.95 şi abrogată la 22 aprilie 2008 (menţionată 
ca “legea veche”) http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=200&lid=6184&less=false  
2 Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994 http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=200&lid=6182&less=false  
3 Legea Veche Articolul 2. Noţiune. În sensul prezentei   legi,  prin  întrunire  se  înţelege:  miting, demonstraţie,    manifestare,   
procesiune,   marş,   pichetare,   grevă desfăşurată  în locuri publice, în afara unităţii economice sau  locului de lucru, orice altă 
adunare a cetăţenilor care nu este indicată în art. 3 sau a cărei desfăşurare nu este reglementată de o altă lege. 
Articolul 3. Întrunirile care nu se reglementează. (1) Prezenta   lege   nu  reglementează  modul  de   organizare   şi 
desfăşurare a întrunirilor efectuate de:  

    a) organe ale autorităţilor publice; 
    b) biserici şi  alte  organizaţii religioase, înregistrate în  modul stabilit,  sub formă de oficiere a serviciilor divine în 

biserici,  case de rugăciuni, la cimitire şi în alte locuri speciale; 
    c) partide, alte   organizaţii  social  -  politice,  sindicate,  în conformitate  cu  statutele sau regulamentele lor, sub 

formă de  adunări ale membrilor lor în localurile ce le aparţin sau le arendează; 
    d) ad ministraţia   unităţilor   economice  sau  lucrătorii  lor   pe teritoriul  sau  în  localurile  ce le aparţin, precum  şi  

în  localuri închiriate sau puse la dispoziţie; 
    e) unităţi comerciale, sub formă de acţiuni comercial-distractive în localuri  speciale, dacă nu se încalcă  ordinea  

publică, drepturile  şi libertăţile altor persoane; 
    f) instituţii şi organizaţii, sub formă de competiţii  sportive, concerte  şi  alte  acţiuni  culturale în  locuri  şi  localuri  

special destinate. 
    (2) Pentru menţinerea ordinii publice la astfel de întruniri poate fi antrenată,  în  bază de contract, poliţia, alte organe  şi  
servicii similare. 
Articolul 6. Condiţiile întrunirilor.  
(1) Întrunirile trebuie să se desfăşoare în mod paşnic, fără nici un fel  de  arme, fiind asigurată protecţia participanţilor şi  a  
mediului înconjurător,  fără să împiedice folosirea normală a drumurilor publice, circulaţia  rutieră, funcţionarea unităţilor 
economice, fără a  degenera în   acţiuni  violente  care  ar  pune  în  primejdie  ordinea  publică, integritatea corporală şi viaţa 
persoanelor, bunurile lor ...  
4 Legea Veche Articolul 11. Declaraţia prealabilă.  
    (1) Organizatorul   întrunirii va depune la primărie, cel mai trîziu cu 15 zile înainte de data întrunirii, o declaraţie prealabilă, al 
cărui model este expus în anexă, ce face parte integrantă din prezenta lege. 
    (2) Declaraţia prealabilă trebuie să indice:  

    a) denumirea organizatorului întrunirii, scopul întrunirii; 
    b) data, ora la  care începe întrunirea şi ora la care se încheie; 
    c) locul întrunirii, traseele spre el şi de la el; 
    d) forma desfăşurării întrunirii; 
    e) numărul aproximativ de participanţi; 
    f) persoanele    împuternicite   să  asigure  buna   desfăşurare   a 
întrunirii şi să răspundă de ea; 
    g) serviciile    pe   care  organizatorul  întrunirii  le   solicită 
primăriei. 

    (3) Primăria,   în cazuri justificate, poate să modifice, cu acordul organizatorului întrunirii, unele elemente din declaraţia  
prealabilă. 
Legea Veche Articolul 12. Termenele şi modul de examinare a declaraţiei prealabile 
    (1) Declaraţia   prealabilă  se  examinează  de  primăria   oraşului (municipiului),  satului  (comunei) cel mai tîrziu cu 5 zile 
înainte  de data întrunirii. 
    (2) Primăria,    în  cadrul  examinării  declaraţiei  prealabile  în şedinţă ordinară sau extraordinară, discută forma, timpul, locul 
şi alte condiţii de desfăşurare a întrunirii şi ia decizia respectivă. 
    (3) Organizatorul    întrunirii  este  în  drept  să  participe la examinarea   declaraţiei   prealabile,   iar   primăria   trebuie   să-l 
încunoştinţeze asupra datei şi orei examinării. 
    (4) Dacă la examinarea  declaraţiei prealabile se constată că există circumstanţe  care nu permit desfăşurarea întrunirii în 
forma, timpul şi locul  indicat în declaraţia prealabilă, propuneri referitoare la o altă formă,  un alt timp şi un alt loc al întrunirii se 
fac şi se  examinează doar cu participarea organizatorului întrunirii şi factorilor de decizie din organul de poliţie. 
    (5) Dacă primăria    nu  a  examinat  declaraţia  prealabilă  sau  a examinat-o  cu  încălcarea termenului din alin. (1), întrunirea 
va  avea loc în condiţiile declaraţiei prealabile. 
    (6) Primăria  poate  interzice  întrunirea numai în cazul   în  care consultă  organul  de  poliţie  şi  deţine  probe  convingătoare  
că  la întrunire  vor  fi încălcate condiţiile art. 6 şi art. 7  cu  consecinţe grave pentru societate. 
Legea veche Articolul 13. Decizia privind forma întrunirii, timpul şi locul desfăşurării ei 
    (1) După examinarea  declaraţiei prealabile, primăria emite una  din următoarele decizii şi o aduce la cunoştinţa  
organizatorului întrunirii: 
    a) privind eliberarea autorizaţiei întrunirii; 
    b) privind refuzul  de  a   elibera  o  astfel  de  autorizaţie,  în condiţiile art. 12, alin. (6). 
    (2) Autorizaţia întrunirii, în care se stabileşte forma  întrunirii, timpul  şi locul desfăşurării ei (în cele ce urmează - autorizaţie), 
sau copia de pe decizia privind refuzul de a elibera o astfel de autorizaţie este  remisă organizatorului întrunirii în ziua emiterii. În 
autorizaţie (al  cărui  model  îl  stabileşte  primăria)  se  indică  drepturile  şi obligaţiile  organizatorului  întrunirii, 
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responsabilitatea  lui  pentru încălcarea  legislaţiei, precum şi  măsurile pe care le ia  primăria  şi poliţia pentru realizarea 
prevederilor din declaraţia prealabilă. 
Legea veche Articolul 14. Decizia privind refuzul eliberării autorizaţiei 
    (1) Decizia privind refuzul eliberării autorizaţiei trebuie să  fie argumentată  şi  prezentată în scris. În ea se indică din ce 
motive  s-a decis  refuzul  eliberării autorizaţiei: al timpului, al locului sau  al formei,   inacceptabile   pentru  desfăşurarea  
întrunirii,  ori   altor împrejurări prevăzute de prezenta lege. 
    (2) Decizia privind  refuzul  eliberării  autorizaţiei  se  comunică organizatorului întrunirii în termen de 48 de ore de la 
adoptare.  
Legea veche Articolul 15. Reclamarea refuzului eliberării autorizaţiei 
    (1) Organizatorul întrunirii poate reclama în instanţa de contencios administrativ competentă refuzul eliberării autorizaţiei. 
    (2) Instanţa  de  contencios  administrativ  competentă  va  examina reclamaţia în decursul a 5 zile de la data depunerii ei şi va 
decide: 
    a) respingerea reclamaţiei; 
    b) declararea  nulă  a deciziei şi eliberarea autorizaţiei de  către primărie. 
 
5 Legea veche Articolul 4. Organizatorii întrunirilor 
    Au dreptul să organizeze întruniri: 
    a) cetăţenii  Republicii  Moldova cu capacitate de exerciţiu, de  la vîrsta de 18 ani; 
    b) partidele, alte organizaţii social-politice, unităţile economice, sindicatele,  bisericile  şi  alte organizaţii  religioase, 
asociaţiile obşteşti, înregistrate în modul stabilit. 
Legea veche Articolul 6. Condiţiile întrunirilor, ... 
(2) Se interzice  implicarea elevilor de către cadrele didactice sau alte   persoane  încadrate  în  instituţiile şcolare în desfăşurarea 
întrunirilor neautorizate. 
Legea veche Articolul 10. Interzicerea participării la întrunire 
    Este interzisă participarea la întrunire a persoanelor care:  
    a) sînt înarmate  (au asupra lor, la vedere sau ascunse, armă de foc sau  armă  albă,  obiecte destinate cauzării de  leziuni 
corporale  sau pricinuirii  de pagube materiale, ori dacă nu au o astfel de menire însă pot fi realmente utilizate în aceste scopuri); 
au asupra lor  substanţe  explozive,  inflamabile  sau  radioactive, substanţe  toxice  iritante,  lacrimogene sau neuroparalitice  ori  
alte obiecte  şi  substanţe  ce  pot  fi folosite  în  acţiuni  violente,  de tulburare  a întrunirii; băuturi alcoolice; sînt mascate ori îşi  
ascund faţa în alt mod; 
    b) încalcă ordinea    publică, împiedică  intenţionat   funcţionarea transportului în comun, pericilitează securitatea circulaţiei; 
    c) prin aspect sau prin altă modalitate încalcă în mod cinic normele morale. 
 
6 Legea veche Articolul 8. Locul întrunirilor 
    (1) Întrunirile se pot desfăşura în pieţe, străzi, parcuri, scuaruri şi  în alte locuri publice din municipii, oraşe, comune, sate, 
precum şi în localuri publice. 
    (2) Nu se admite    desfăşurarea    întrunirilor    în    localurile autorităţilor  publice,  autorităţilor  administraţiei  publice  
locale, procuraturii,  instanţelor judecătoreşti, în unităţi economice cu  regim special de securitate a muncii sau cu pază armată. 
    (3) Sînt interzise întrunirile: 
    a) la o distanţă  mai  mică de 50 de metri de sediul  Parlamentului, reşedinţa Preşedintelui Republicii Moldova, de sediul 
Guvernului, Curţii Constituţionale, Curţii Supreme de Justiţie;  
    b) la o distanţă  mai  mică  de  25 de  metri  de  sediul  organelor administraţiei   publice   centrale   de   specialitate,   
autorităţilor administraţiei  publice locale, instanţelor judecătoreşti, procuraturii, poliţiei,   instituţiilor   penitenciare  şi  de  
reabilitare   socială, unităţilor  şi  obiectivelor  militare, de gări,  aeroporturi,  spitale, unităţi  economice  cu  instalaţii,  utilaje sau 
maşini  avînd  un  grad ridicat de pericol în exploatare, instituţii diplomatice. 
    (4) Accesul liber  în sediul organelor şi instituţiilor enumerate la alin. (3) este garantat. 
    (5) Autorităţile   administraţiei   publice   locale,   cu   acordul organizatorilor  întrunirilor,  pot stabili pentru întruniri locuri  
sau localuri permanente, după caz. 
Legea veche Articolul 9. Timpul întrunirii.  Timpul întrunirii  este coordonat de organizatorul ei şi de primăria oraşului 
(municipiului), satului (comunei). 
Legea veche Articolul 17. Asistarea factorilor de decizie la întrunire  
Factorii de decizie  din  primărie,  poliţie şi din alte  organe  de drept,  care  au obligaţia de a supraveghea legalitatea în  
desfăşurarea întrunirii,  sînt  în  drept  să  asiste  la  ea.  În  cazul  încălcării prevederilor  art.  6  şi art.7, organizatorul  întrunirii,  
la  cererea acestor  factori,  precum  şi din proprie iniţiativă,  este  obligat  să sisteze întrunirea. 
 
7 Legea veche Articolul 7. Sistarea întrunirilor.  Se sistează întrunirile la care se constată fapte sau acţiuni de: 
    a) contestare sau defăimare a statului şi poporului; 
    b) îndemn la  război  de  agresiune, la ură naţională,  rasială  sau religioasă; 
    c) incitare la  discriminare, la separatism teritorial, la  violenţă publică; 
    d) atentare la regimul constituţional. 
 
8 Legea veche Articolul 21. Obligaţiile şi răspunderile factorilor de decizie din primărie 
    (1) Factorii  de  decizie   din  primărie sînt  obligaţi  să  creeze condiţii  pentru  organizarea şi desfăşurarea întrunirilor legitime,  
să asigure  paza organizatorului întrunirii şi a participanţilor, precum şi ocrotirea   drepturilor  şi  libertăţilor  altor  persoane,  
securitatea statului  şi  societăţii,  ordinea publică,  integritatea  corporală  şi morală a oamenilor. 
    (2) Factorii  de  decizie care împiedică  organizarea   întrunirilor legitime sînt traşi la răspundere, conform legislaţiei în  
vigoare. 
Legea veche Articolul 22. Obligaţiile primăriilor  
Primăriile orăşeneşti    (municipale)  şi  săteşti  (comunale)  sînt obligate: 
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    a) să decidă    asupra   locurilor  de  desfăşurare  a   întrunirii, specificate în art. 8, şi să le aducă la cunoştinţă publică; 
    b) să asigure   contra plată serviciile şi amenajările solicitate de organizatorul întrunirii; 
    c) să interzică  desfacerea băuturilor alcoolice în locul întrunirii sau  în  imediata  lui  apropiere  ori,  după  caz,  în  chiar  
întreaga localitate, pe durata întrunirii; 
    d) să întreprindă    orice   alte  acţiuni  în  vederea   asigurării caracterului paşnic şi civilizat al întrunirii; 
    e) să restituie  plăţile anticipate, efectuate conform art. 18  lit. e),  dacă  întrunirea  a  fost  interzisă din  alte  motive  decît  cele 
prevăzute în art. 7 sau este neimputabilă organizatorului întrunirii. 
Legea veche Articolul 23. Obligaţiile factorilor de decizie din poliţie 
    (1) În scopul    asigurării   legalităţii  şi  modului   paşnic   de desfăşurare   a  întrunirilor,  factorii  de  decizie  din  poliţie   în 
exerciţiul  funcţiunii se călăuzesc de Legea cu privire la poliţie şi de alte acte normative. 
    (2) În cazul  în  care  întrunirile îşi pierd caracterul  paşnic  şi civilizat,  poliţia  va interveni pentru împiedicarea sau  
neutralizarea acţiunilor   ce   tulbură ordinea  publică, pun  în  pericol  viaţa   şi integritatea  corporală  a cetăţenilor, a 
colaboratorilor  organelor  de drept  sau  ameninţă cu devastări ori distrugeri de bunuri  publice  sau private. 
    (3) Factorii  de  decizie  din poliţie  întocmesc  un  proces-verbal asupra încălcărilor comise la întrunire. 
Legea veche Articolul 24. Măsurile preventive 
    Dacă factorii   de decizie din poliţie dispun de informaţii că  unii participanţi  la  întrunire au asupra lor arme, obiecte sau 
substanţe ce pun  în pericol sănătatea sau viaţa altor oameni, le aduc la  cunoştinţa organizatorului  întrunirii  şi decid efectuarea 
controlului  (în  locul întrunirii) cetăţenilor şi bagajelor acestora, în modul stabilit. 
 
9 Legea veche Articolul 18. Obligaţiile organizatorului întrunirii 
    Organizatorul întrunirii este obligat:  
    a) să respecte  prezenta  lege  şi  alte  acte  normative   care  au tangenţă la aceasta; 
    b) să desemneze  persoanele  care   vor conduce întrunirea  şi  sînt responsabili de buna ei desfăşurare; 
    c) să creeze,   în  coordonare  cu  organul de  poliţie,  un  aparat propriu  de  menţinere a ordinii, ai căror membri vor  purta  un  
însemn distinctiv; 
    d) să delimiteze  locul  întrunirii  prin semne  vizibile, iar  dacă întrunirea se desfăşoară în deplasare, să delimiteze traseul ei; 
    e) să plătească   anticipat,   pe  bază  de  deviz,  serviciile   şi amenajările solicitate primăriei pentru întrunire; 
    f) să stabilească  şi să asigure respectarea traseelor spre şi de la locul  întrunirii şi să ia măsuri ca participanţii să-l ocupe înainte 
de ora  deschiderii  întrunirii  şi să-l părăsească  neîntîrziat  după  ora limită stabilită; 
    g) să asigure   colaboratorilor din organele de drept în  exerciţiul funcţiunii accesul liber la întrunire; 
    h) să interzică participarea la întrunire a persoanelor enumerate la art.10 lit.a). 
Legea veche Articolul 19. Obligaţiile participanţilor la întrunire 
    Participanţii la întrunire sînt obligaţi: 
    a) să respecte  prezenta  lege  şi  alte  acte  normative   care  au tangenţă la aceasta; 
    b) să respecte  recomandările organizatorului întrunirii, factorilor de decizie din primărie sau poliţie; 
    c) să se abţină   de  la  acţiuni   ce  ar  împiedica   desfăşurarea întrunirii  şi să nu incite la astfel de acţiuni prin apeluri, 
manifeste sau în alt mod; 
    d) să nu aibă   asupra  lor,  la vedere sau  ascunse,  obiectele  şi substanţele specificate în art.10 lit.a); 
    e) să părăsească  întrunirea la somaţia  organizatorului, factorilor de decizie din primărie sau poliţie. 
 Legea veche Articolul 20. Răspunderile organizatorului întrunirii şi ale participanţilor 
    (1) Organizatorul    întrunirii   şi  participanţii   care   încalcă prevederile  prezentei legi sînt traşi la răspundere administrativă  
sau penală, în modul stabilit. 
    (2) Neexecutarea cu rea voinţă de către participanţii la întrunire a cerinţelor   legitime   ale  colaboratorilor  poliţiei   în   
exerciţiul funcţiunii, ofensa adusă  acestora  din urmă, precum şi  ameninţarea  cu forţa sau aplicarea forţei asupra lor se 
pedepsesc în condiţiile legii.  
    (3) În cazul  în care organizatorul întrunirii sau participanţii  nu execută la timp cerinţele factorilor de decizie din primărie sau 
poliţie privind  sistarea  întrunirii ce se desfăşoară cu  încălcarea  prezentei legi,  primăria sesizează instanţa de judecată 
teritorială, iar Guvernul sesizează  Curtea Supremă de Justiţie, care, în decursul a 5 zile de  la data depunerii sesizării, decide: 
    a) soluţionarea sesizării şi dispune sistarea întrunirii; 
    b) respingerea sesizării. 
 
10 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 174/1.  Încălcarea legislaţiei cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea întrunirilor 
(1) Încălcarea termenului şi modului de  examinare  a  declaraţiilor privind desfăşurarea întrunirilor - atrage  dupa  sine  aplicarea  
unei amenzi în mărime de la douazeci la treizeci de salarii minime. 
(2) Organizarea  şi  desfăşurarea întrunirii fără avizarea primăriei sau fără  autorizaţia  ei, precum şi încălcarea condiţiilor  
(forma,  locul, timpul) desfăşurării întrunirii, indicate în autorizaţie,- atrage  dupa sine aplicarea unei amenzi organizatorilor  
(conducatorilor)  întrunirii  în  mărime  de  la  douazeci  şi  cinci la  cincizeci de salarii minime. 
 
11 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 174/1 (3)  
Neîndeplinirea  de  către organizatorul (conducatorul) întrunirii  a obligaţiunilor prevăzute de lege - atrage după sine aplicarea  
unei  amenzi în mărime de la douăzeci la treizeci de salarii minime. 
 
12 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 174/1 (6) 
Împiedicarea  sub orice formă de către participanţii la întrunire a circulaţiei  transportului în comun sau a funcţionării 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douazeci  la cincizeci  de    
salarii  minime  sau  arest  administrativ  pe  un termen  de  pînă la cincisprezece zile. 
 
13 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 174/1 (7) 
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Antrenarea   copiilor în întruniri,  desfăşurate  în  condiţiile alineatului 2 din prezentul articol, - atrage după  sine aplicarea unei 
amenzi în mărime de  la zece la  douăzeci de salarii minime. 
 
14 Codul Penal Articolul 140. Propaganda războiului 
(1) Propaganda  războiului,  răspîndirea de informaţii  tendenţioase ori  inventate, instigatoare la război sau orice alte acţiuni  
orientate spre   declanşarea  unui  război,  săvîrşite  verbal,  în  scris,   prin intermediul  radioului,  televiziunii,  cinematografului 
sau  prin  alte mijloace, se pedepsesc   cu   amendă  în  mărime  de  pînă  la   500   unităţi convenţionale  sau  cu închisoare de la 3 
la 8 ani, în ambele cazuri  cu privarea  de  dreptul  de a ocupa anumite funcţii sau de  a  exercita  o anumită activitate pe un  
termen de pînă la 5 ani. 
 
15 Codul Penal Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau 
religioase 
Acţiunile intenţionate,    îndemnurile   publice,   inclusiv    prin intermediul  mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre 
aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei  şi  demnităţii  naţionale,  precum şi  
limitarea,  directă  sau indirectă,  a  drepturilor  ori  stabilirea  de  avantaje,  directe  sau indirecte,  cetăţenilor în funcţie de 
apartenenţa lor naţională, rasială sau religioasă, se pedepsesc cu amendă  în  mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de pînă la 3 ani. 
 
16 Codul Penal Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a 
Republicii Moldova 
(1) Chemările  publice la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii  constituţionale  ori la violarea integrităţii  
teritoriale  a Republicii  Moldova,  precum şi difuzarea prin diferite forme, în  acest scop, de materiale cu asemenea chemări, se 
pedepsesc   cu  amendă  în  mărime  de  la  200  la  600  unităţi  convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. 
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:  
    a) repetat; 
    b) de două sau mai multe persoane se pedepsesc  cu  amendă  în  mărime  de la  300  la  1.000  unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de la 5 la 7 ani. 
(3) Acţiunile prevăzute la  alin.(1)  sau  (2),  săvîrşite din însărcinarea unei organizaţii străine sau a reprezentanţilor ei, se 
pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani. 
 
17 Codul Penal Articolul 358. Organizarea sau participarea activă la acţiuni de grup care tulbură grav ordinea publică ori                    
implicarea minorilor în aceste acţiuni 
(1) Organizarea  sau  participarea  activă la acţiuni de  grup  care tulbură  grav ordinea publică, fiind însoţite de neîndeplinirea 
vădită a dispoziţiilor   legale   ale  reprezentanţilor  autorităţilor sau de împiedicarea  activităţii  normale  a  transportului, 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, se pedepseşte   cu   amendă  în  mărime  de  pînă  la  500 unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de pînă la 3 ani. 
 
18 Codul cu privire la contravenţiile administrative Articolul 174/1 (4).  
Participarea activă  la întrunirea  desfăşurată în condiţiile alineatului doi din prezentul articol - atrage  după  sine aplicarea  unei 
amenzi în mărime de la 180 la 450 salarii minime. 
 
19 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 174/1 (6) 
Împiedicarea  sub orice formă de către participanţii la întrunire a circulaţiei  transportului în comun sau a funcţionării 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douazeci  la cincizeci  de    
salarii  minime  sau  arest  administrativ  pe  un termen  de  pînă la cincisprezece zile. 
 
20 Codul penal Articolul 140. Propaganda războiului 
(1) Propaganda  războiului,  răspîndirea de informaţii  tendenţioase ori  inventate, instigatoare la război sau orice alte acţiuni  
orientate spre   declanşarea  unui  război,  săvîrşite  verbal,  în  scris,   prin intermediul  radioului,  televiziunii,  cinematografului 
sau  prin  alte mijloace, se pedepsesc   cu   amendă  în  mărime  de  pînă  la   500   unităţi convenţionale  sau  cu închisoare de la 3 
la 8 ani, în ambele cazuri  cu privarea  de  dreptul  de a ocupa anumite funcţii sau de  a  exercita  o anumită activitate pe un  
termen de pînă la 5 ani. 
 
21 Codul Penal Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau 
religioase 
Acţiunile intenţionate,    îndemnurile   publice,   inclusiv    prin intermediul  mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre 
aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei  şi  demnităţii  naţionale,  precum şi  
limitarea,  directă  sau indirectă,  a  drepturilor  ori  stabilirea  de  avantaje,  directe  sau indirecte,  cetăţenilor în funcţie de 
apartenenţa lor naţională, rasială sau religioasă, se pedepsesc cu amendă  în  mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de pînă la 3 ani. 
 
22 Codul Penal Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a 
Republicii Moldova 
(1) Chemările  publice la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii  constituţionale  ori la violarea integrităţii  
teritoriale  a Republicii  Moldova,  precum şi difuzarea prin diferite forme, în  acest scop, de materiale cu asemenea chemări, se 
pedepsesc   cu  amendă  în  mărime  de  la  200  la  600  unităţi  convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. 
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:  
    a) repetat; 
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    b) de două sau mai multe persoane se pedepsesc  cu  amendă  în  mărime  de la  300  la  1.000  unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de la 5 la 7 ani. 
 
23 Codul Penal Articolul 358. Organizarea sau participarea activă la acţiuni de grup care tulbură grav ordinea publică ori                    
implicarea minorilor în aceste acţiuni 
(1) Organizarea  sau  participarea  activă la acţiuni de  grup  care tulbură  grav ordinea publică, fiind însoţite de neîndeplinirea 
vădită a dispoziţiilor   legale   ale  reprezentanţilor  autorităţilor sau de împiedicarea  activităţii  normale  a  transportului, 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, se pedepseşte   cu   amendă  în  mărime  de  pînă  la  500 unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de pînă la 3 ani. 
 
24 Codul penal  Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor 
    (1) Violarea  dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală   a   desfăşurării  mitingului,  demonstraţiei,   
manifestaţiei, procesiunii  sau oricărei alte întruniri ori a participării  cetăţenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la participare: 
    a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;  
    b) săvîrşită de două sau mai multe persoane; 
    c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate, se pedepseşte  cu  amendă  în  mărime  de  la  200  la  400  
unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani. 
 
25 Codul penal  Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor 
    (1) Violarea  dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală   a   desfăşurării  mitingului,  demonstraţiei,   
manifestaţiei, procesiunii  sau oricărei alte întruniri ori a participării  cetăţenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la participare: 
    a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;  
    b) săvîrşită de două sau mai multe persoane; 
    c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate, se pedepseşte  cu  amendă  în  mărime  de  la  200  la  400  
unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani. 
26 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 174/1.  Încălcarea legislaţiei cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea întrunirilor 
(1) Încălcarea termenului şi modului de  examinare  a  declaraţiilor privind desfăşurarea întrunirilor - atrage  dupa  sine  aplicarea  
unei amenzi în mărime de la douazeci la treizeci de salarii minime. 
(2) Organizarea  şi  desfăşurarea întrunirii fără avizarea primăriei sau fără  autorizaţia  ei, precum şi încălcarea condiţiilor  
(forma,  locul, timpul) desfăşurării întrunirii, indicate în autorizaţie,- atrage  dupa sine aplicarea unei amenzi organizatorilor  
(conducatorilor)  întrunirii  în  mărime  de  la  douazeci  şi  cinci la  cincizeci de salarii minime. 
 
27 Codul penal  Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor 
    (1) Violarea  dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală   a   desfăşurării  mitingului,  demonstraţiei,   
manifestaţiei, procesiunii  sau oricărei alte întruniri ori a participării  cetăţenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la participare: 
    a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;  
    b) săvîrşită de două sau mai multe persoane; 
    c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate, se pedepseşte  cu  amendă  în  mărime  de  la  200  la  400  
unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani. 
 
28 Legea nouă Articolul 2. Obiectul legii 
    (1) Prezenta lege reglementează modul de organizare şi de desfăşurare a întrunirilor în afara clădirilor. 
    (2) Nu sînt supuse prevederilor prezentei legi organizarea şi desfăşurarea: 
    a) întrunirilor cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii divine, sau a altor manifestări tradiţionale; 
    b) manifestărilor sportive, cultural-artistice şi a altor activităţi de divertisment; 
    c) acţiunilor cu caracter comercial. 
Legea nouă Articolul 3. Noţiuni principale 
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 
    întrunire - prezenţă temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu scopul exprimării unor idei sau 
atitudini;   
    întrunire cu un număr redus de participanţi -  întrunire la care iau parte cel mult 50 de persoane;  
    întrunire spontană -  întrunire ale cărei iniţiere şi desfăşurare reprezintă un răspuns direct şi imediat la evenimentele din 
societate şi care, din punctul de vedere al participanţilor la aceasta, nu poate fi amînată, motiv pentru care procedura ordinară de 
notificare nu este posibilă; 
    întruniri simultane - întruniri care se desfăşoară în acelaşi loc şi în acelaşi timp, care pot avea sau nu aceleaşi motive sau 
scopuri, ai căror organizatori pot avea opinii similare, diferite sau contradictorii. 
 
29 Legea nouă Articolul 4. Principii de bază 
    Prezenta lege se aplică cu respectarea următoarelor principii de bază: 
    a) proporţionalitatea, conform căreia, la aplicarea oricărei restricţii libertăţii întrunirilor, autorităţile publice trebuie să respecte 
echilibrul dintre necesitatea unei astfel de restricţii într-o societate democratică şi exercitarea dreptului la întrunire; 
    b) nediscriminarea, conform căreia dreptul la întrunire este garantat tuturor persoanelor, indiferent de rasă, de naţionalitate, de 
origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere, de origine socială sau de oricare alt 
criteriu; 
    c) legalitatea, conform căreia drept temeiuri justificative pentru interzicerea întrunirii sau pentru limitarea în orice fel a 
libertăţii întrunirilor pot servi doar prevederile legale, fără ca autorităţile publice să poată pune în discuţie oportunitatea unei 
întruniri; 
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    d) prezumţia în favoarea desfăşurării întrunirilor, conform căreia, la examinarea declaraţiei prealabile privind desfăşurarea unei 
întruniri, orice dubiu va fi interpretat de către autorităţile publice în favoarea exercitării dreptului la întrunire. 
 
30 Legea nouă 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.  
    (3) Autoritatea administraţiei publice locale înregistrează declaraţia prealabilă şi eliberează organizatorului o copie ştampilată 
a acesteia, care trebuie să conţină numărul, data şi ora de înregistrare a declaraţiei. 
    (4) Autorităţile publice vor întreprinde acţiunile necesare pentru asigurarea serviciilor solicitate de către organizator, care sînt 
în mod obişnuit prestate prin intermediul organelor din subordine şi al întreprinderilor pe care le administrează. 
 
Legea nouă Articolul 11. Declararea desfăşurării întrunirilor simultane 
    (1) Dacă mai mulţi solicitanţi au depus declaraţii prealabile cu privire la organizarea unor întruniri în acelaşi loc şi în acelaşi 
timp, organul abilitat al autorităţii administraţiei publice locale organizează o şedinţă, cu participarea tuturor solicitanţilor, pentru 
a găsi soluţia potrivită privind desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane.  
    (2) Dacă, ţinînd cont de locul desfăşurării şi de numărul preconizat de participanţi la întrunire, participanţii la şedinţă ajung la 
concluzia că este posibilă desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane, se vor da recomandări organizatorilor cu privire la 
repartizarea spaţiului din locul de organizare a întrunirilor, precum şi indicaţii organelor de poliţie privind menţinerea ordinii 
publice. 
    (3) În cazul în care, în urma discuţiilor dintre organul abilitat şi organizatorii întrunirilor, se ajunge la concluzia că nu este 
posibilă desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane declarate în locul solicitat şi cu numărul preconizat de participanţi, organul în 
cauză propune organizatorilor modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a întrunirilor. Această propunere se face 
oral în cadrul şedinţei pentru organizatorii prezenţi şi se trimite în scris, în cel mult 24 de ore de la încheierea şedinţei, celor care 
nu au participat la ea. 
    (4) În cazul în care, în urma discuţiilor menţionate la alin.(3), nici unul dintre solicitanţi nu acceptă să modifice ora, locul sau 
forma de desfăşurare a întrunirii, prioritate la desfăşurarea întrunirii are organizatorul care a depus primul declaraţia prealabilă.  
 
Legea nouă Articolul 12. Excepţii de la procedura de notificare  
    (1) În cazul întrunirii spontane, notificarea este admisă şi fără respectarea formei scrise sau a termenului prevăzut la art.10 
alin.(1), fiind suficientă furnizarea informaţiei cu privire la locul, data, ora, scopul şi organizatorul întrunirii, precum şi cu privire 
la serviciile solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.     
    (2) Organizatorul exercită dreptul la întrunire menţionat la alin.(1) cu bună-credinţă şi informează autoritatea administraţiei 
publice locale despre intenţia de a desfăşura întrunirea de îndată ce această intenţie este cunoscută, pentru a facilita acordarea 
serviciilor solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.  
    (3) Autoritatea administraţiei  publice locale va lua măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a întrunirii spontane.   
    (4) Autoritatea administraţiei publice locale poate iniţia proceduri judiciare pentru a contesta condiţiile de desfăşurare a 
întrunirii spontane.  
   (5) Nu este obligatoriu de a notifica autoritatea administraţiei publice locale prin declaraţie prealabilă în cazul întrunirilor cu un 
număr redus de participanţi. Dacă organizatorii unei astfel de întruniri solicită anumite servicii din partea autorităţii administraţiei 
publice locale sau doresc să monteze construcţii temporare, ei  depun în acest sens o declaraţie prealabilă în scris, cu cel puţin o 
zi lucrătoare înainte de data desfăşurării întrunirii.  
 
Legea nouă Articolul 13. Înştiinţarea publicului 
Orice persoană are dreptul, chiar şi înainte de a depune declaraţia prealabilă, de a răspîndi informaţii cu privire la desfăşurarea 
întrunirii, locul, data, ora şi scopul acesteia sau orice altă informaţie relevantă, de a încuraja publicul să participe la întrunire prin 
adresări verbale, foi volante, anunţuri, campanii de informare, prin alte metode legale. 
 
31 Legea nouă Articolul 6. Organizatorii întrunirilor 
    (1) Organizatori ai întrunirilor pot fi persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, grupuri de persoane, precum şi 
persoane juridice. 
    (2) Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi persoanele declarate incapabile, pot organiza întruniri doar împreună cu 
o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu. 
 
Legea nouă Articolul 7. Participanţii la întrunire 
    (1) Oricine este liber să participe activ sau să asiste la o întrunire. 
    (2) Nimeni nu poate fi obligat să participe sau să asiste la o întrunire. 
 
32 Legea nouă Articolul 5. Locul desfăşurării întrunirilor 
    (1) Întrunirile se pot desfăşura în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în afara altor spaţii închise accesului liber.  
    (2)  Întrunirile se pot desfăşura într-un singur loc sau prin deplasarea participanţilor. 
    (3)  În cazul desfăşurării unor acţiuni oficiale sau a unor lucrări de reparaţie, autoritatea administraţiei publice locale, la cererea 
autorităţilor interesate, poate declara închise temporar accesului publicului anumite locuri care, în mod obişnuit, sînt deschise 
accesului nelimitat al tuturor persoanelor. 
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Legea nouă Articolul 9. Echipamente tehnice pentru desfăşurarea întrunirilor 
    (1) În timpul desfăşurării întrunirilor pot fi utilizate orice mijloace grafice sau sonore de exprimare a unor idei sau atitudini, 
echipament special de amplificare a sunetului şi alte obiecte specifice întrunirilor.  
    (2) Pentru desfăşurarea întrunirilor pot fi montate construcţii temporare. În acest caz, organizatorul ia măsurile necesare pentru 
a nu crea inconveniente disproporţionate participanţilor sau trecătorilor şi pentru a nu provoca pagube mediului ambiant, precum 
şi asigură demontarea acestora imediat după încheierea întrunirii. 
Legea nouă Articolul 14. Modificarea condiţiilor de desfăşurare şi interzicerea întrunirilor 
    (1) La examinarea unei declaraţii prealabile sau a unei cereri, precum şi la asigurarea ordinii publice în timpul desfăşurării 
întrunirii, autorităţile publice vor acţiona astfel încît să elimine doar elementele ilicite ale întrunirii, garantînd, pe cît este posibil, 
dreptul la întrunire. 
    (2) Dacă, din declaraţia prealabilă sau din alte date pe care le deţine, reiese că scopurile sau forma de desfăşurare a întrunirii 
preconizate contravin Constituţiei Republicii Moldova sau pot duce la încălcarea legislaţiei, autoritatea administraţiei publice 
locale informează neîntîrziat organizatorul cu privire la obligaţiile pe care le are în această calitate,  precum şi îi atrage atenţia 
asupra cadrului legal existent.  
    (3) Dacă consideră necesar pentru asigurarea desfăşurării în mod paşnic a întrunirii, autoritatea administraţiei publice locale 
poate recomanda organizatorilor modificarea condiţiilor de desfăşurare a întrunirii declarate privind  ora, locul sau forma de 
desfăşurare a întrunirii. Decizia finală cu privire la modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a  întrunirii îi aparţine 
organizatorului. 
   (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.    
    (5) Instanţa de judecată examinează cererea de interzicere a întrunirii sau de modificare, după caz, a orei, a locului sau a formei 
de desfăşurare a acesteia şi adoptă o hotărîre în cel mult 3 zile de la data depunerii. 
    (6) Instanţa de judecată poate adopta una din următoarele hotărîri: 
    a) interzicerea întrunirii declarate ori modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a întrunirii; 
    b) menţinerea dreptului de a desfăşura întrunirea. 
 
Legea nouă Articolul 16. Modul de desfăşurare a întrunirilor  
    (1) Întrunirile se desfăşoară numai în mod paşnic. 
    (2) Organizatorul trebuie să asigure accesul în clădirile din imediata apropiere a locului de desfăşurare  a întrunirii.  
    (3) În timpul întrunirilor este interzisă deţinerea de arme, de explozive, de orice substanţe interzise sau alte obiecte ce pot pune 
în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor. 
    (4) În timpul întrunirilor desfăşurate între orele 23.00 şi 7.00 este interzisă utilizarea mijloacelor sonore şi a echipamentului de 
amplificare a sunetului. 
  
33 Legea nouă 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.  
Legea nouă Articolul 21. Asigurarea ordinii publice. Sistarea întrunirii 
    (1) Dacă în timpul desfăşurării întrunirii unii participanţi încalcă ordinea publică sau prevederile art.8, organizatorul, în caz de 
necesitate împreună cu poliţia, îi va îndepărta pe aceştia. 
   (2) Dacă în timpul desfăşurării întrunirii au loc acţiuni prin care se încalcă grav prevederile art.8, reprezentantul autorităţii 
administraţiei publice locale va cere organizatorului sistarea imediată a întrunirii. Aceasta este o măsură excepţională, ce poate fi 
folosită doar dacă alte măsuri nu sînt suficiente pentru asigurarea desfăşurării întrunirii în mod legal. 
    (3) Lipsa declaraţiei prealabile nu constituie temei pentru sistarea întrunirii. 
Legea nouă Articolul 22. Dispersarea forţată a întrunirii 
    (1) Dacă organizatorul întrunirii nu se supune cererii reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale sau nu reuşeşte 
sistarea întrunirii, reprezentantul în cauză va cere dispersarea participanţilor. 
   (2) În cazul în care, după cererea reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale, participanţii la întrunire nu părăsesc 
locul întrunirii, poliţia va avertiza participanţii asupra posibilităţii aplicării mijloacelor speciale şi a dispersării forţate a întrunirii, 
acordînd un termen rezonabil conformării acestei cereri, după care va repeta cererea de dispersare a participanţilor. 
    (3) În cazul în care, după cererea repetată de dispersare, participanţii la întrunire nu părăsesc locul întrunirii, la solicitarea 
reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale, poliţia va întreprinde măsurile legale pentru dispersarea întrunirii.  
    (4) În cazul dispersării forţate a întrunirii, organul de poliţie întocmeşte un proces-verbal, în care indică motivul şi temeiul 
dispersării. 
  
34 Suspendarea întrunirilor spontane se face prin procedură judiciară în baza neconformităţii cu procedura legală de notificare. 
Sarcina probei revine autorităţilor locale.  
 
35 Legea nouă Articolul 17. Înregistrarea întrunirilor 
    (1) Orice persoană poate să facă înregistrări audio şi/sau video ale întrunirilor. 
    (2) Accesul presei la întruniri este asigurat de către organizatorul întrunirii  şi de autorităţile publice. 
    (3) Ridicarea mijloacelor tehnice, precum şi a înregistrărilor audio şi/sau video ale întrunirilor, este posibilă numai în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Legea nouă Articolul 18. Obligaţiile organizatorului 
    (1) Organizatorul întrunirii are următoarele obligaţii: 
    a) să desfăşoare întrunirea doar în forma, în locul şi în termenul indicate în declaraţia prealabilă şi să nu admită abateri 
semnificative de la acestea;  
    b) să desemneze un coordonator al întrunirii şi să comunice, în timp util, autorităţii administraţiei publice locale numele 
acestuia. 
    (2) Organizatorul poate să creeze un aparat propriu de menţinere a ordinii în timpul desfăşurării întrunirii, ai cărui membri vor 
purta însemne distinctive pentru a fi uşor identificaţi. 
Legea nouă Articolul 19. Obligaţiile participanţilor 
    Participanţii la întrunire au următoarele obligaţii: 
    a) să respecte legislaţia, ordinea publică şi cererile legitime ale organizatorului;  
    b) să se abţină de la acţiuni care pot împiedica desfăşurarea întrunirii şi de la incitarea la astfel de acţiuni; 
    c) să părăsească întrunirea la cererea organizatorului şi/sau a reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale ori a 
organului de poliţie, în condiţiile prevăzute la art.21 şi 22.  
36 Inclusiv o săptîmînă din aprilie; începînd cu 22 aprilie pînă la 1 mai 2008. 
37 Cazul întrunrii organizate de minoritatea LGBT desfăşurată în condiţiile noii legi este un caz exatraordinar, unic. 
38 În sensul prezentului raport 1) pichetare înseamnă adunare a unui grup mic sau mediu pentru protestare în faţa unei anume 
instituţii. 2) manifestaţie/miting înseamnă adunare a unui grup mediu sau mare uniţi de o cauză comună sau element de agendă 
politică 3) precesiunile sînt deplasările care tranzitează anumite locuri şi care se încheie cu o pichetare sau un miting.    
39 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327751  
40 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 1741.  Încălcarea legislaţiei cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea întrunirilor 
1) Încălcarea termenului şi modului de  examinare  a  declaraţiilor privind desfăşurarea întrunirilor - atrage  dupa  sine  aplicarea  
unei amenzi în mărime de la douazeci la treizeci de salarii minime. 
2) Organizarea  şi  desfăşurarea întrunirii fără avizarea primăriei sau fără  autorizaţia  ei, precum şi încălcarea condiţiilor  (forma,  
locul, timpul) desfăşurării întrunirii, indicate în autorizaţie,- atrage  dupa sine aplicarea unei amenzi organizatorilor  
(conducatorilor)  întrunirii  în  mărime  de  la  douazeci  şi  cinci la  cincizeci de salarii minime 
3) Neîndeplinirea  de  către organizatorul (conducatorul) întrunirii  a obligaţiunilor prevăzute de lege - atrage după sine aplicarea  
unei  amenzi în mărime de la douăzeci la treizeci de salarii minime. 
4) Participarea activă  la întrunirea  desfăşurată în condiţiile alineatului doi din prezentul articol - atrage  după  sine aplicarea  
unei amenzi în mărime de la 180 la 450 salarii minime. 
5)   Participarea la întruniri a persoanelor care au asupra lor obiecte special  adaptate sau ce pot fi utilizate pentru  cauzarea 
leziunilor corporale sau daunelor materiale - atrage  după  sine  aplicarea  unei   amenzi în mărime de la douazeci şi cinci la 
cincizeci de salarii minime sau arest administrativ pe un  termen  de pînă la cincisprezece zile.  
6) Împiedicarea  sub orice formă de către participanţii la întrunire a circulaţiei  transportului în comun sau a funcţionării 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douazeci  la cincizeci  de    
salarii  minime  sau  arest  administrativ  pe  un termen  de  pînă la cincisprezece zile. 
7) Antrenarea   copiilor în întruniri,  desfăşurate  în  condiţiile alineatului 2 din prezentul articol, - atrage după  sine aplicarea unei 
amenzi în mărime de  la zece la  douăzeci de salarii minime. 
 
41 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 1746. Ultragierea colaboratorului politiei 
Ultragierea colaboratorului  poliţiei, adică jignirea premeditată  a onoarei  şi  demnităţii lui, ultragierea altui lucrator din organele 
afacerilor interne sau unei persoane, aflate în exerciţiul datoriei de serviciu  sau obşteşti de menţinere a ordinii publice şi de  
combatere a criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris - atrage  după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de 
pînă la  zece salarii  minime,  sau  arest  administrativ  pe un  termen  de  pînă  la cincisprezece zile. 
 
42 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 1745 Opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei 
Opunerea de rezistenţă  unui colaborator al poliţiei, altui lucrator din organele afacerilor interne  sau unei  persoane,  aflate în 
exerciţiul  datoriei  de  serviciu sau obşteşti de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii - atrage dupa sine 
aplicarea  unei   amenzi  în  mărime  de  pînă  la cincisprezece salarii  minime, sau arest administrativ pe un termen  de pînă la 
treizeci de zile. 
 
43 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 1705 Antrenarea  copiilor  în  acţiuni  politice 
Antrenarea   copiilor  în  acţiuni politice - atrage după sine aplicarea unei  amenzi în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci 
de salarii  minime. 
 
44 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 1911  Încălcarea de către cetăţeni străini sau apatrizi a regulilor 
de şedere în Republica Moldova 
Nerespectarea modului stabilit de înregistrare sau reînregistrare - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la 
douăzeci la treizeci de salarii minime...    
 
45  Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 473 Injuria 
Injuria, adică  înjosirea  premeditată a onoarei şi demnităţii unei persoane prin acţiune, verbal sau în scris, - atrage aplicarea  unei  
amenzi de la şapte la cincisprezece salarii minime sau arest administrativ pe un termen de pînă  la cincisprezece zile.  
 
46 Codul cu privire la contravenţiile administrative: Articolul 164 Huliganismul nu prea grav 
Huliganismul  nu  prea grav, adică vorbe sau expresii injurioase în locuri  publice,  acostarea  jignitoare a cetăţenilor şi alte  
acţiuni asemanatoare, ce tulbură ordinea publică şi liniştea cetăţenilor, - atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în 
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mărime de pînă la cinci salarii minime, iar daca în virtutea circumstanţelor cauzei, tinîndu-se seama de persoana  
contravenientului, aplicarea acestei măsuri va fi considerata insuficientă, - arest administrativ pe un termen  de pînă la  
cincisprezece zile. 


