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Protest = Faptul de a protesta; manifestare energică împotriva unei acțiuni considerate ca nejustă; opoziție hotărâtă; act scris 

prin care se exprimă o asemenea manifestare; protestație.    

 

Surse: Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfășurarea adunărilor publice; Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Inter-

național, 2002. 
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 În ultimii ani, protestele au 

căpătat o mare amploare în România. 

Ceea ce multe persoane nu ştiu însă 

este că protestele sunt reglementate 

de legea adunărilor publice, şi că ori-

cine organizează sau participă la un 

protest trebuie să respecte cu strictețe 

această lege. 

 Legea nr. 60/1991 privind or-

ganizarea şi desfășurarea adunărilor 

publice garantează libertatea 

cetățenilor de a-şi exprima opiniile 

politice, sociale sau de alta natură, de a 

organiza mitinguri, demonstrații, mani-

festații, procesiuni şi orice alte întrun-

iri, precum şi de a participa la acestea, 

cu condiţia ca adunările publice în 

cauză să fie paşnice. Adunările publice 

ce au loc în pieţe, pe căile publice ori în 

alte locuri în aer liber trebuie să fie 

declarate în prealabil autorităţilor rele-

vante şi nu este permis ca acestea să 

împiedice folosirea normală a drumu-

rilor publice, a transportului în comun, 

cu excepția celor autorizate, 

funcționarea instituțiilor publice sau 

private, a celor de învățământ, cultură 

şi sănătate sau a unităților economice. 

Bineînţeles, nu este permis ca aceste 

adunări să se transforme manifestări 

ce pun în primejdie ordinea şi liniștea 

publică, siguranța, integritatea cor-

porală, viaţa sau bunurile persoanelor 

ori ale domeniului public. 

 Primăriile şi organele locale ale 

poliţiei sunt obligate să asigure con-

dițiile necesare pentru desfăşurarea 

normală a adunărilor publice, iar or-

ganizatorii au obligația să ia toate 

măsurile necesare pentru ca acestea să 

se desfășoare în conformitate cu pre-

vederile legii. 

 Organizarea şi desfășurarea 

adunărilor publice este interzisă în ime-

diata apropiere a gărilor, porturilor, 

aeroporturilor, stațiilor de metrou, 

spitalelor, obiectivelor militare, a 

unităților economice cu instalații, utila-

je sau mașini cu grad ridicat de pericol 

în exploatare. De asemenea, este inter-

zisă desfășurarea simultană a două sau 

mai multe adunări publice distincte, în 

același lor sau pe aceleași trasee, in-

diferent de caracterul acestora. 

 Încălcarea dispozițiilor Legii nr. 

60/1991 se pedepseşte, după caz, dis-

ciplinar, contravențional, civil sau pe-

nal. Sancţiunile pot fi atât amenzi între 

10.000 lei şi 200.000 lei, cât şi pedepse 

cu închisoarea între 3 şi 6 luni. 

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


