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    ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADUNĂRILOR PUBLICE 
 

 
     

Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:    

▪ să depună declaraţia scrisă1 la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale pe al căror 

teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în 

care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, 

ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, 

persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le 

solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei şi să înregistreze declaraţiile de 

desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore 

înainte; 

▪ să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice; 

▪ să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, 

stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică; 

▪ să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, 

iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat; 

▪ să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor 

solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice; 

▪ să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea 

spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii 

activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora-limită stabilită; 

▪ să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra 

lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora; 

▪ să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură 

ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie; 

▪ să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura 

celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice2; după restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului iniţial 

aprobat; 

▪ să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice 

fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, 

 
1 Numai pentru adunările publice supuse procedurii declarării prealabile, potrivit art. 1, alin. (2) din Legea nr. 60/1991. 

  Art. 3 din Legea nr. 60/1991: „Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, 
religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor 

persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că 

desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să solicite din timp primarilor, unităţilor 
de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate.” 
2 Art. 2 din Legea nr. 60/1991: „Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, 

fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau 
private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi 

liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, 

caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice, republicată.” 
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dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de 

tulburare a desfăşurării normale a acestora. 

În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi 

prezentate autorităţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane. 

 

Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:    

▪ să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora 

sau organele de ordine; 

▪ să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi 

să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale; 

▪ să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, asupra lor băuturi alcoolice, arme 

de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, 

dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de 

tulburare a desfăşurării normale a acestora; 

▪ să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost 

somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie; 

▪ să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie 

băuturi alcoolice sau droguri. 

Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice 

organizate să se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala desfăşurare a 

acestora. 

 

Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale sunt obligate:     

▪ să stabilească prin decizie şi să aducă la cunoştinţă publică, locurile ce cad sub incidenţa 

dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice3; 

▪ să asigure, contra cost, serviciile şi amenajările tehnice solicitate în vederea desfăşurării 

normale a adunărilor publice; 

▪ să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor 

publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata 

acestora, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor 

unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socioprofesionale sau pentru promovarea unor 

produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate şi delimitate unde se 

desfăşoară manifestări cultural-artistice cu acces controlat; 

▪ să întreprindă orice alte măsuri legale de natură a asigura caracterul paşnic şi civilizat al 

adunărilor publice; 

▪ să restituie sumele avansate potrivit art. 12 alin. (1) lit. e), dacă adunarea publică a fost 

interzisă din alte motive decât cele prevăzute în art. 9 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind 

organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sau care nu sunt imputabile organizatorilor4. 

 
3 Art. 5, alin. (1) din Legea nr. 60/1991: „Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gărilor, porturilor, 
aeroporturilor, staţiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în 

exploatare.” 
4 Art. 12, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 60/1991: „Să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate 
consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice.” 

   Art. 9 din Legea nr. 60/1991: „Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte: 

    a) propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a 
naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri; 

    b) organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale; 

    c) încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.” 

 
 


