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Introducere. Odată cu 
obținerea independenței, 

RM a devenit un stat democratic 
unde au început a fi adoptate un 
set de legi și planuri, au fost ela-
borate și implimentate o serie de 
stategii naționale având drept scop 
garantarea libertății de dezvolta-
re a personalității uname și pro-
tejarea drepturilor și libertăților 
constituționale ale cetățenilor – ca 
un imperativ esențial în promova-
rea valorilor democratice și în ga-
rantarea păcii și securității publice.

Din momentul adoptării Legii 
Supreme, aceasta a avut drept scop 
principal clasarea personalității 
umane la rangul cel mai înalt al va-
lorilor. Tânărul stat de drept a rati-
ficat și a aderat la cele mai impor-
tante acte internaționale din dome-

niul protecției drepturilor omului, 
și anume: Declarația Universală a 
Drepturilor Omului, Convenția eu-
ropeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamenta-
le și Pactul internaţional cu privire 
la drepturile economice, sociale şi 
culturale, etc. În contextul tuturor 
drepturilor și libertăților funda-
mentale ale omului protejate prin 
prisma actelor menționate, un loc 
aparte și important îi revine drep-
tului la voința conștiinței, dreptului 
la libera informație și dreptului la 
libertatea întrunirilor.

Materiale și metode de cerce-
tare. În procesul cercetării feno-
menului de asigurare a dreptului la 
desfășurarea întrunirilor am utilizat 
în mod prioritar metoda logico-ju-
ridică. La fel, în această ordine de 

idei, am făcut uz și de metoda istori-
că, analizei și comparativă. Materi-
alele utilizate în procesul respectiv 
de cercetare – constituie legislația 
în vigoare, lucrările savanților din 
domeniul literaturii de specialitate, 
tratatele internaționale la care Re-
publica Moldova este parte, pre-
cum și cauzele Curții Europene a 
Drepturilor Omului care se referă 
la domeniul supus cercetării.

Conținut de bază. Axându-ne 
în special pe dreptul la libertatea 
întrunirilor, aș vrea să menționez 
că, conform art. 20(1) al Declarației 
Universale a Drepturilor Omului 
,,Orice persoană are dreptul la li-
bertatea de întrunire și de asociere 
pașnică” [8, art. 20(1)]. Această 
prevedere internațională include 
în sine ideea că, fiecare persoa-
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“Interzicerea unui miting constituie o ingerinţă  
în exercitarea libertăţii de întrunire şi aceasta  
nu poate fi justificată decât dacă răspunde la  

cerinţele din art.11(2) al Convenţiei Europene”[17].
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nă cetățean al statului membru la 
declarație are dreptul la libera că-
utare posedând voința de a primi 
și de a răspândi liber orice fel de 
informații și idei, având dreptul de 
a se asocia liber cu alte persoane, 
să se simtă în siguranță și concomi-
tent să-și asume responsabilitatea 
personală că dreptul al întrunire nu 
va fi compromis.

În continuare, pentru abordarea 
aceleași idei călăuzitoare, de asi-
gurare a dreptului la desfășurarea 
întrunirilor, aș vrea să specific că 
la art. 10 și 11 a Covenției Euro-
pene a Drepturilor Omului la fel 
este stipulat dreptul individual al 
cetățenilor la libertatea de întru-
nire și de asociere pe cale pașnică 
și dreptul la libertatea de exprima-
re. Prin prisma art.11 ,,Convenția 
apără numai dreptul la întrunirea 
pașnică” [12, pag. 806]. Prin aceas-
tă afirmare înțelegem că convenția 
asigură dreptul la desfășurarea 
întrunirilor numai într-o manieră 
pacifică și care nu au ca obiectiv 
primordial de tulburare a liniștii și 
ordinii publice. Deasemenea, Înal-
ta Cutre reiterează faptul că dreptul 
la libertatea întrunirilor ,,reprezintă 
un drept fundamental într-o socie-
tate democratică, un element esen-
ţial al vieţii publice. El îi priveşte 
nu numai pe participanţii la o ma-
nifestaţie publică, dar şi pe organi-
zatorii acesteia, care pot fi asocia-
ţii, grupuri organizate sau partide 
politice” [12, pag. 807].

Pe această treaptă a ideii re-
spective, pentru elucidarea nucleu-
lui de bază al subiectului abordat, 
prin prisma actelor internaționale, 
aș vrea să precizezi că la art.21 al 
Pactului Internațional cu privire la 
Drepturile Civile și Politice, ratifi-
cat de către Parlamentul RM, este 
prevăzut că ,,dreptul la întrunirea 
pașnică este recunoscut fără ca-
reva restricții” [9, vol. I, pag. 30, 
art. 21]. Exercitarea acestui drept 
nu poate fi supusă sub nici o formă 
de restricții, cu excepția cazurilor 
când este necesar de-a asigura viața 
persoanelor și a securității publice.

Astfel, vreau să menționez că 
în prevederile acestor trei acte 
internaționale este recunoscut și 
protejat dreptul la exprimarea opi-
niei cetățenilor prin desfășurarea 
întrunirilor pașnice. La fel, acte-
le respective, elucidează faptul că 
desfășurarea întrunirilor constituie 
o metodă de expunere a libertății la 
opinie și de exprimare a cetățenilor, 
de expunere a atitudinii față de o 
problemă existentă în stat ori a gra-
dului de satisfacție vizavi de activi-
tatea unor autorități publice. 

Caracterul și scopul întrunirilor 
sunt direct proporționale cu gra-
dul de maturitate politică a unei 
societăți, iar aceasta nu se mani-
festă doar prin garantarea respec-
tării drepturilor fundamentale ale 
omului, dar și prin respectarea 
de către cetățeni, reprezentanți ai 
formațiunilor politice și societa-
te civilă a normelor de drept în 
realizarea proceselor democrati-
ce, inclusive în ceea ce vizează 
desfășurarea mitingurilor, întru-
nirilor și demonstrațiilor [15, pag. 
39].

Făcând referire la instabilitatea 
politică din republică, care predo-
mină la moment în Republica Mol-
dova, a dus la evoluarea unor seturi 
de întruniri într-o perioadă scurtă 
de timp, iar teritoriul municipiu-
lui Chișinău a devenit platforma 
unor mitingurii și proteste care au 
lăsat în urmă numeroase vătămări 
medii ale integrității corporale a 
cetățenilor, multiple privări de li-
bertate și unele semne de întrebare 
(întrebări nesoluționate). La art.40 
al Constituției Republicii Moldova 
este prevăzut dreptul fundamental 
al cetățenilor, de asigurare și ga-
rantare a libertății întrunirilor, și 
anume: ,,Mitingurile, demonstraţi-
ile, manifestările, procesiunile sau 
orice alte întruniri sunt libere şi se 
pot organiza şi desfăşura numai 
în mod paşnic, fără nici un fel de 
arme” [1].

Abordând o valoare esențială, 
și anume prevederile internaționale 
din vizorul jurisprudenței CEDO, 

aș vrea să specific că în cau-
za Kuzneațov contra Federației 
Ruse, Curtea reiterează faptul că 
,,orice întrunire într-un loc public 
creează inevitabil impedimente în 
viața obișnuită, inclusiv obstacole 
în circulația rutieră, de aceea este 
important ca autoritățile publice 
să manifeste o oarecare toleranță 
în privința manifestațiilor pașnice 
pentru ca libertatea întrunirilor, 
garantată prin art.11 al Convenției 
Europene, să nu-și piardă din 
importanță” [19].

Organizarea unor întruniri 
presupune libera patricipare a 
cetățenilor și voința acestora de a-și 
exercita dreptul constituțional și 
nici o persoană nu poate fi obligată 
să organizeze sau să participe la în-
truniri. În această ordine de idei aș 
vrea să menționez că pe lângă fap-
tul că dreptul la desfășurarea întru-
nirilor este prevăzut în Constituție 
și îi privește pe fiecare cetățean al 
Republici Moldova în parte, la or-
ganizare și desfășurare – întrunirile 
poartă un caracter liber internaţi-
onal. În acest sens, menţionez că 
la astfel de reuniuni pot participa 
persoane de diferite vârste, cate-
gorii sociale şi persoane onorifice. 
Un rol important în cadrul mani-
festaţiilor se acordă reprezentanţi-
lor mass-media. Deoarece în con-
formitate cu art. 20 (1), lit. e) al 
Legii Presei, pentru a-şi îndeplini 
atribuţiine sale profesionale, jur-
nalistul are dreptul ,,să aiba acces 
în zonele calamităţilor naturale, să 
asiste la mitinguri, demonstraţii şi 
la alte manifestăţi publice” [7, cap. 
IV, art. 10(1), lit. e)]. Abordând ca-
drul normativ actual, putem reitera 
că la desfăşurarea întrunirilor pot 
participa atât cetățenii țării noas-
tre cât și cetățenii străinii sau apa-
trizii, actualmente nu există nici o 
lege sau alt act normativ, care – iar 
obliga pe participanţi la întrunire 
să poarte cu sine actul de identita-
te şi ,,nimeni nu poate fi constrâns 
să participe sau să asiste la o în-
trunire” [11, pag. 360]. În cazul în 
care la desfăşurarea şi organizarea 
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întrunirilor participă minorii, per-
soanele cu o capacitate de exerci-
ţiu redusă sau persoanele declarate 
incapabile – aceştia pot fi însoţiţi 
mereu de o persoană cu capacita-
te deplină de exerciţiu, precum ar 
fi: părintele, curatorul, persoană 
demnă de încredere sau profesorul. 
Doar cu o mică excepţie, profeso-
rul să nu constrângă fizic sau psi-
hic ,,implicarea elevilor la acţiuni 
de stradă” [3, art. 56, lit. g)]. Asu-
pra ideei sus-menționate aș vrea 
să atrag o atenție că în concepția 
jurisprudenței CEDO, Curtea re-
iterează că ,,membrii federației 
sindicatelor angajaților de servicii 
publice sunt în drept să participle 
la greve, mitinguri și proteste și 
nu se admite sancționarea acestora 
în timpul participării la asemenea 
manifestații” [18].

Libertatea fiecărei persoane de 
a transmite informații se poate ma-
nifesta în orice moment și în orice 
domeniu. Uneori există și câteva 
restricții în ceace privește întru-
nirea unui grup de persoane. Au-
toarea, Maria Năstase Georgescu, 
precizează în lucrarea sa «Dreptul 
Comunicării», că ,,libertatea de 
exprimare presupune anumite li-
mite care reprezintă obligații ale 
subiectelor de a respecta drepturile 
altor persoane, cum ar fi: dreptul 
la viața intima și privată, secretul 
corespondenței, dreptul la propria 
imagine și altele. În astfel de cazuri 
aceste limite pot fi mai extinse, 
dacă se referă la anumite persoane, 
de exemplu: unele categorii căro-
ra legiuitorul le acordă o protecție 
specială; cum ar fi minori, persoa-
nele cu probleme speciale, persoa-
ne care se bucură de prezumția de 
nevinovăție, etc” [13, pag. 98-99]. 
În unele cazuri, într-o societate de-
mocratică, există unele formalități 
în timpul întrunirilor care pot inter-
veni în sensul respectării legii, și 
anume: la protecția sănătății unei 
persoane; pentru a împiedica divul-
garea unor informații confidențiale; 
la protecția statalității, integrității 
și securității țării; precum și la 

protecția demnității, onoarei și cin-
stei altei persoane. Aceste restricţii 
se referă în cea mai mare parte, la 
persoanele refugiate pe teritoriul 
Republici Moldova, care au drept 
scop de a finanţa ilegal partide 
politice, grupuri de persoane sau 
organizaţiile non-guvernamentale 
în vederea promovării actelor şi 
tentatelor criminale. Acestor tipuri 
de persoane le este strict interzis 
„să organizeze sau să participe la 
manifestaţii ori întruniri care aduc 
atingerea ordinii publice sau peri-
clitează securitatea naţională” [5, 
art. 22(2), lit. c)]. În cazul declară-
rii stării de urgenţă, de asediu sau 
de război de către Preşedintele ţă-
rii, un rol de conducere în procesul 
de anulare a oricăror tipuri de întru-
niri şi de interzicere a desfăşurări 
acestora îi revine Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republici 
Moldova, care are rolul decizional 
şi „dreptul exclusiv de a interzice 
resfăşurarea adunărilor, manifes-
taţiilor publice şi altor acţiuni de 
masă” [4, art. 22(1), lit. c)].

Sistemul național prin interme-
diul căruia este bazat și se protejea-
ză dreptul la libertatea întrunirilor, 
o constituie Legea privind întruni-
rile nr. 26 din 22.02.2008, care are 
,,drept scop garantarea exercită-
rii de oricare persoană a libertăţii 
întrunirilor în modul prevăzut de 
Constituţia Republicii Moldova şi 
de actele internaţionale la care Re-
publica Moldova este parte” [2, art. 
1].

Întrunirile se pot desfășura ori-
când și oriunde, indiferent de ano-
timp sau oră, având drept scop apă-
rarea siguranţei naţionale, ordinii, 
sănătăţii ori moralei publice, drep-
turilor şi libertăţilor cetăţenilor, des-
făşurarea anchetei penale, preveni-
rea consecinţelor unei calamităţi 
nucleare ori avarii. Întrunirile se pot 
manifesta prin diverse configurații, 
precum sunt: adunările, pichetele, 
orășelele de corturi sau grevele. Pe 
acest segment juridic de abordare a 
idei principale, autorii Ion Crean-
gă și Corneliu Gurin, au menționat 

că ,,libertatea întrunirilor se poate 
realiza printr-o diversitate de for-
me și mijloace, de aceea normele 
constituționale care o reglementea-
ză au un caracter deschis receptiv. 
Astfel, dispozițiile constituționale 
nu restrâng formele și mijloacele 
de exercitare a libertății în cauză 
numai la tipurile de întruniri enu-
merate, ci precizează că libertatea 
se poate manifesta și sub forma de 
orice alte întruniri” [14, pag. 136]. 
Ca şi celelalte drepturi fundamen-
tale, dreptul la libertatea întruni-
rilor are valoare universală şi, po-
trivit art.55 din Constituţie, acesta 
trebuie să fie exercitat cu bună-
credinţă, fără încălcarea drepturi-
lor și libertăților altor persoane. În 
acest sens, buna-credință, devine 
un principiu al regimului juridic 
și privește necesitatea exercitării 
corecte și oneste a drepturilor și 
libertăților, cu respectarea cadrului 
lor de raționalitate.

Conform jurisprudenței CEDO, 
dreptul la libertatea de întrunire 
este unul nelimitat și presupune 
dreptul fiecărui cetățean de a par-
ticipa și de a lua parte fizic la o 
manifestație fără riscul de a fi su-
pusă unor sancțiuni și fără riscul 
de a-i fi interzis organizarea unor 
întruniri. 

În cauza Partidul Popular Creş-
tin Democrat contra Republcii 
Moldova din 02 februarie 2010, 
Curtea Europeană a atestat o încăl-
care a art. 11 din Convenţie, care 
prevede ,,Libertatea de întrunire 
şi asociere”, în temeiul că ,,auto-
rităţile publice au interzis desfăşu-
rarea unui miting de către PPCD, 
deoarece deţinea probe conclu-
dente privind faptul că, în timpul 
întrunirii, vor avea loc îndemnuri 
la acţiuni agresive, la ură naţională 
şi violenţă publică” [16]. Curtea în 
hotărârea sa a statuat că, autorităţi-
le naţionale s-au bazat şi pe riscul 
survenirii conflictelor între demon-
stranţi şi susţinătorii partidului de 
guvernământ. Curtea consideră 
că, deşi teoretic există riscul iscă-
rii conflictelor violente între pro-
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testatari şi susţinătorii Partidului 
Comunist, sarcina poliţiei era de a 
sta printre cele două grupuri şi de a 
asigura ordinea publică. Prin urma-
re, nici acest motiv pentru refuzul 
autorizării nu a putut fi considerat 
pertinent şi suficient în sensul arti-
colului 11 din Convenţie. În baza 
acestei decizii a instanţei europene, 
putem remarca că sistemul naţional 
de drept la examinarea cauzei Par-
tidului Popular Creştin Democrat 
nu a ţinut cont de prevederile în 
vigoare şi a încălcat expres legis-
laţia. Este important în acest sens 
de menţionat că conform art.26 al 
Legii nr.718-XII din 17.09.1991 
,,partidele şi alte organizaţii social-
politice vor beneficia de dreptul la 
desfăşurarea mitingurilor, demon-
straţiilor, adunărilor şi altor mani-
festaţii stabilite de legislaţie” [6, 
art. 26]. 

Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului deasemenea, consideră 
că, în contextul în care o anumită 
întrunire este pașnică și nu pertur-
bează semnificativ ordinea publică, 
autoritățile trebuie să dea dovadă de 
toleranță. Totuși, acest lucru nu în-
seamnă că autoritățile sunt în drept 
să intervină doar atunci când o anu-
mită manifestare este violentă. Tre-
buie să se ia în considerare, de la 
caz la caz, mai multe circumstanțe, 
cum ar fi încălcarea drepturilor 
unor alte persoane, atingerea altor 
drepturi sociale ș.a. Ceea ce con-
tează este ca măsura statului să fie 
necesară și proporțională cu scopul 
protejării intereselor comunității.

Concluzie. În urma celor ana-
lizate, și ținând cont de faptul că 
legea naţională obligă autorităţile 
statale să permită şi să nu împiedi-
ce realizarea dreptului la protest al 
cetăţenilor, promovarea și respecta-
rea drepturilor și libertăților omului 
trebuie să rămînă o prioritate, por-
nind de la importanța lor în calitate 
de instrument care permite fiecărei 
persoane să se dezvolte și să-și fo-
losească cît mai eficient calitățile 
fizice, intelectuale, morale și spiri-
tual. Numai prin respectarea drep-

turilor și libertăților fiecărei persoa-
ne problemele contemporanietății 
își pot găsi o temeinică și durabilă 
soluționare.

În lumina considerentelor de 
mai sus, concluzionez că libertatea 
de întrunire este o premisă impor-
tantă pentru a efectua schimbul de 
idei între participanți și reprezen-
tând totodată o libertate fundamen-
tală protejată de lege cu respectarea 
principiilor democratice într-un stat 
de drept. Pentru exercitarea aceste-
ia trebuie să fie respectate anumite 
condiţii, care nu trebuie să fie abu-
zive, ci în limitele prevăzute de le-
gislaţie, cu respectarea drepturilor 
legitime şi libertăţilor fundamenta-
le altor persoane.
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