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Articolul 40 din Constitutia Republicii Moldova protejeaza mitingurile, 
demonstratiile, manifestarile, procesiunile sau orice alte intruniri care sunt organizate si 
se desfasoara numai in mod pasnic, In acelasi spirit se inscriu prevederile Legii nr . 26
XVI din 22 februarie 2008 privind intrunirile. Astfel, articolul 8 din Lege interzice 
desfasurarea intrunirilor cu incitarea la violenta publica, savirsirea infractiunilor, 
incalcarea ordinii publice sau organizarea tulburarilor in masa, a drepturilor si a 
libertatilor altor persoane ori punerea in pericol a vietii sau a sanatatii acestora. 

In conformitate cu prevederile articolului 19 din aceeasi Lege, participantii la 
intrunire au obligatia sa respecte legislatia, ordinea publica si cererile legitime ale 
organizatorului. In acelasi timp, In temeiul articolului 18 din Lege, organizatorul are 
obligatia de a desfasura intrunirea doar In forma, in locul si In termenul indicate in 
declaratia prealabila si sa nu adrnita abateri semnificative de la acestea, precum si sa 
desemneze un coordonator al intrunirii vsi sa comunice, in timp util, autoritatii 
administratiei publice Iocale numele acestuia. De asernenea, organizatorul poate sa 
creeze un aparat propriu de mentinere a ordinii In timpul desfasurarii intrunirii, ai carui 
membri vor purta insemne distinctive pentru a fi usor identificati. Daca 'in timpul 
desfasurarii intrunirii unii participanti incalca prevederile articolului 8, in temeiul 
articolului 21 alin. (1) din Lege, organizatorul este obligat sa ii indeparteze pe acestia. 

In acest context, avind In vedere actiunile violente care au avut loc pe parcursul 
intrunirii din 07 aprilie 2009, soldate cu devastarea sediilor Aparatului Presedintelui si 
Parlamentului, In temeiul Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociatiile 
obstesti, solicitarn sa prezentati In termen de zece zile, in calitate de membru al 
Consiliului Coalitiei civice pentru alegeri libere si corecte "Coalitia 2009", co
organizator al mitingului, pozitia Institutiei Obstesti Centrul Independent de Jumalism 
vizavi de evenimentele care au avut loc, precum si sa ne informati despre actiunile 
intreprinse pentru prevenirea si stoparea violentei si asigurarea respectarii prevederilor 
Legii privind intrunirile. 
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