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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 12781/16 

Grigore PETRENCO 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 11 

ianuarie 2022 într-un Comitet alcătuit din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată supra, depusă la 12 februarie 2016, 

Având în vedere declarațiile oficiale de acceptare a unei soluționări 

amiabile a cauzei, 

Având în vedere observațiile depuse de către Guvernul reclamat și 

replica reclamantului la acestea,  

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1.  Reclamantul, dl Grigore Petrenco, este un cetățean moldovean născut 

în anul 1980 și care locuiește în Baden-Baden, Germania. El a fost 

reprezentat în fața Curții de către dl V. Vieru, avocat în Chișinău. 

2.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl O. Rotari. 

A. Circumstanțele cauzei 

3.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate după cum urmează. 
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4.  Reclamantul era liderul unui partid extraparlamentar de opoziție la 

acel moment, „Casa noastră – Moldova”, care în luna mai 2015 a decis să-și 

schimbe denumirea în „Blocul roșu”. La 20 iulie 2015 reclamantul și doi 

membri ai partidului său politic au susținut o conferință de presă intitulată 

„Conferința de presă a partidului Casa noastră – Moldova (Blocul roșu)”, în 

care au anunțat intenția de a organiza acțiuni de protest împotriva creșterii 

prețurilor la energia electrică și gaz. Ei au declarat, inter alia, că intenția nu 

era de a organiza un eveniment cu un singur partid și i-au invitat pe alții să 

se alăture protestului. 

5.  La 22, 23 și 24 iulie 2015 reclamantul, împreună cu un grup de 

membri și simpatizanți ai partidului său, au organizat manifestații în 

Chișinău. La cea din urmă dată, protestatarii au organizat inițial o 

manifestație în fața agenției responsabile de reglementare în domeniul 

energetic, iar ulterior în fața unui hotel ce aparținea dlui V. Plahotniuc, 

liderul principalului partid de guvernare la momentul respectiv. În aceeași 

zi, la ora 20.00, grupul de protestatari condus de către reclamant a schimbat 

locația protestului în fața unui bloc de apartamente din centrul Chișinăului, 

în care locuia dl V. Plahotniuc. În discursul adresat mulțimii, reclamantul a 

anunțat că intenția era de a instala o tabără de corturi în apropierea blocului 

de apartamente și de a nu-l lăsa pe dl Plahotniuc să doarmă și să se simtă 

confortabil, în timp ce poporul moldovenesc lupta cu prețurile înalte la 

energie și gaz. 

6.  După o confruntare cu poliția și cu un grup de susținători ai dlui V. 

Plahotniuc, protestatarii au reușit să instaleze o tabără de corturi. Protestul a 

continuat zi și noapte, timp de șapte zile. În timpul zilei, se auzea muzică 

prin boxe și diferite persoane țineau discursuri în fața mulțimii. 

7.  La 27 iulie 2015 Primarul municipiului Chișinău a introdus o acțiune 

în instanță împotriva partidului politic al reclamantului, solicitând 

dispersarea protestului. În cererea sa, el a susținut că aproximativ 60 de 

persoane participau la protest, acesta nefiind notificat în modul 

corespunzător autorităților locale, în conformitate cu legislația. Protestul 

avea loc în apropierea unui bloc de locuit, perturbând liniștea locatarilor din 

acel bloc. Pe parcursul unei singure nopți, poliția a primit cinci apeluri de la 

locuitori, plângându-se de zgomotul provenit de la corturi. În plus, tabăra de 

corturi nu era dotată cu toalete, fapt care crea un pericol sanitar în cartier. 

8.  În timpul procedurii judiciare, reclamantul a susținut că protestul nu 

era organizat de către partidul său politic, ci de către un grup de persoane, și 

că, de fapt, corturile aparțineau unor persoane, și nu partidului politic. 

Avocații partidului politic au mai susținut că partidul nu se afla în spatele 

protestelor, deoarece niciunul dintre liderii săi nu declaraseră în mod expres 

că partidul era cel care organizase protestul. De asemenea, în tabăra de 

corturi nu erau prezente steaguri sau simboluri ale partidului. 

9.  Prin hotărârea sa din 29 iulie 2015, Judecătoria Buiucani a stabilit că 

protestele organizate în perioada 22-24 iulie 2015 aveau un caracter spontan 
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și că, prin urmare, era aplicabilă cerința modului simplificat de notificare a 

autorităților, prevăzută de articolul 10 din Legea privind întrunirile. 

Totodată, instanța a reținut că organizatorii protestului instalaseră corturi și 

că, potrivit articolului 12 din aceeași lege, o notificare specială în acest scop 

trebuia depusă la autoritățile locale cu cel puțin o zi înainte de eveniment. 

Instanța a constatat că organizatorii protestului nu au respectat niciuna 

dintre obligațiile de mai sus, prevăzute de lege. 

10.  Instanța a mai constatat că trebuia să fie produs un echilibru între 

dreptul participanților la libertatea de întrunire și dreptul altor persoane la 

respectarea vieții lor private. În special, nu trebuiau să fie încălcate 

drepturile locuitorilor blocului în fața căruia se desfășura protestul non-stop. 

În acest sens, instanța a reținut că locuitorii apelaseră la poliție de 

nenumărate ori pentru a se plânge de zgomotul provenit din tabăra de corturi 

în timpul nopții. 

11.  În final, instanța a reținut că organizatorii protestului nu au dotat 

tabăra de corturi cu instalații sanitare, ceea ce a creat o problemă pentru 

sănătatea publică. Așadar, instanța a dispus dispersarea protestului non-stop 

din fața blocului de locuit și îndepărtarea corturilor. 

12.  Partidul politic al reclamantului a depus recurs împotriva hotărârii de 

mai sus și a susținut că protestul nu fusese organizat de către el. De 

asemenea, el a susținut că autoritățile nu dețineau dovezi care să dezvăluie 

identitatea organizatorilor și numărul de participanți. În mod similar, ele nu 

dispuneau de nicio dovadă cu privire la identitatea persoanelor care 

instalaseră corturile. 

13.  Reclamantul a participat la ședința Curții de Apel Chișinău și a 

susținut că nu partidul politic era cel care organizase protestul, ci multe 

persoane fizice, inclusiv el însuși. El a susținut că boxele nu erau folosite 

între orele 22:00 și 8:00, și niciun drum nu era blocat. Reprezentantul 

Primăriei a răspuns la argumentele de mai sus, invocând că în primele zile 

de protest protestatarii au fluturat steagurile partidului. 

14.  La 31 iulie 2015 Curtea de Apel Chișinău a respins cererea de apel a 

partidului și a menținut hotărârea primei instanțe. În aceeași zi, seara, 

polițiștii au îndepărtat corturile și au dispersat protestul. 

15.  La 12 august 2015 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

formulat de către partidul politic al reclamantului și a menținut hotărârile 

instanțelor inferioare. 

B. Legislația națională relevantă 

16.  Potrivit articolului 10 din Legea privind întrunirile din 22 februarie 

2008, orice persoană care intenționează să desfășoare o întrunire trebuie să 

notifice în scris autoritatea administrației publice locale cu cel puțin 5 zile 

înainte de data desfășurării întrunirii. Notificarea va conține numele sau 

denumirea organizatorului, scopul întrunirii, locul, data și ora începerii 
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întrunirii, și numărul aproximativ de participanți. Articolul 12 din aceeași 

lege prevede că, în cazul întrunirilor spontane, notificarea este admisă și 

fără respectarea formei scrise și a termenului de cinci zile, și fără a informa 

despre numărul aproximativ de participanți. Același articol prevede că nu 

este obligatorie o notificare prealabilă în cazul întrunirilor cu un număr 

redus de participanți. Totuși, dacă organizatorii solicită anumite servicii din 

partea autorității administrației publice locale sau doresc să monteze 

construcții temporare, ei trebuie să depună în acest sens o declarație 

prealabilă în scris, cu cel puțin o zi înainte de data desfășurării întrunirii. 

17.  Potrivit articolului 14 alin. (4) din aceeași lege, dacă deține probe 

concludente că întrunirea urmează să se desfășoare cu încălcarea legii, 

autoritatea administrației publice locale poate iniția o procedură judiciară, 

prin care să ceară interzicerea întrunirii. Intentarea acțiunii nu suspendă 

dreptul de a desfășura întrunirea, iar instanța de judecată va examina cererea 

în decurs de trei zile. 

18.  Potrivit articolului 21 din aceeași lege, lipsa declarației prealabile nu 

constituie în sine un temei pentru sistarea întrunirii. 

PLÂNGERI 

19.  Reclamantul s-a plâns că decizia de a pune capăt protestului din fața 

blocului în care locuia dl Plahotniuc și de a îndepărta tabăra de corturi 

instalată de către protestatari a constituit o încălcare a dreptului său la 

libertatea de întrunire, garantat de Articolul 11 din Convenție. 

20.  De asemenea, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 din 

Convenție, invocând că procedura care a condus la dispersarea protestului și 

la îndepărtarea taberei de corturi nu a fost echitabilă, deoarece deciziile 

instanțelor judecătorești nu au fost motivate în mod suficient, iar instanțele 

de judecată nu au oferit răspunsuri la toate argumentele invocate de către 

pârât și nu au audiat martorii.  

ÎN DREPT 

21.  Reclamantul a susținut că înlăturarea taberei de corturi și dispersarea 

protestului din fața locuinței dlui Plahotniuc au constituit o încălcare a 

drepturilor sale garantate de Articolul 11 din Convenție, care prevede 

următoarele: 

,,1.  Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de 

asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alții sindicate și de a se afilia la sindicate 

pentru apărarea intereselor sale. 

2.  Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea 

care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, 

pentru securitatea națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea 

infracțiunilor, protejarea sănătății sau a moralei ori pentru protecția drepturilor și 
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libertăților altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale să fie impuse 

exercitării acestor drepturi de către membrii forțelor armate, ai poliției sau ai 

administrației de stat.” 

22.  Guvernul a susținut că organizatorii protestului contestat nu 

depuseseră o notificare prealabilă la autoritățile locale, în modul prevăzut la 

articolul 12 din Legea privind întrunirile, și că acțiunile acestora 

perturbaseră liniștea locuitorilor blocului din apropiere, care apelaseră de 

mai multe ori la poliție în timpul nopții, plângându-se de zgomot. Guvernul 

a prezentat copii ale câtorva plângeri scrise de mână depuse la poliție de 

către locuitorii blocului, în care ei se plângeau de perturbarea creată de către 

protestatari în corturi. În special, toate persoanele respective s-au plâns de 

muzica puternică și de zgomot, susținând că nu puteau deschide geamurile 

sau nu se puteau odihni din cauza zgomotului provenit de la corturi. Una 

dintre ele s-a plâns și de mirosul de deșeuri umane. 

23.  Reclamantul a susținut că ingerința în dreptul său la libertatea de 

întrunire nu urmărea un scop legitim și că nu era necesară într-o societate 

democratică. În special, reclamantul a susținut că autoritățile nu se bazaseră 

pe nicio dovadă pentru a demonstra că protestatarii creau perturbări sau 

insalubritate. Protestul a avut loc într-o parcare publică, și nu în spații 

private, nefiind creat zgomot în timpul nopții. 

24.  Curtea reiterează că libertatea de întrunire este un drept fundamental 

într-o societate democratică și, similar dreptului la libertatea de exprimare, 

este unul dintre fundamentele acesteia (a se vedea Shmorgunov și alții v. 

Ucraina, nr. 15367/14 și altele 13, § 490, 21 ianuarie 2021). Curtea a 

considerat anterior că, în mod normal, procedurile de notificare și chiar de 

autorizare a unui eveniment public nu încalcă esența dreptului prevăzut de 

Articolul 11 din Convenție, atâta timp cât scopul procedurii este de a 

permite autorităților să ia măsuri rezonabile și adecvate pentru a garanta 

buna desfășurare a oricărei întruniri, întâlniri sau alte adunări (a se vedea 

Sergey Kuznetsov, pre-citată, § 42, și Rai și Evans v. Regatul Unit (dec.), nr. 

26258/07 și 26255/07, 17 noiembrie 2009). Organizatorii întrunirilor 

publice trebuie să respecte regulile care guvernează respectivul proces, prin 

a se conforma cu reglementările în vigoare. 

25.  În timp ce normele care reglementează întrunirile publice, precum 

sistemul de notificare prealabilă, sunt esențiale pentru buna desfășurare a 

evenimentelor publice, din moment ce ele permit autorităților să minimizeze 

perturbarea traficului și să adopte alte măsuri de siguranță, Curtea subliniază 

că aplicarea lor nu poate deveni un final în sine. În special, acolo unde 

manifestanții ilegali nu se implică în acte de violență, Curtea a cerut 

autorităților publice să manifeste un anumit grad de toleranță față de 

întrunirile pașnice (a se vedea Berladir și alții v. Rusia, nr. 34202/06, § 38, 

10 iulie 2012 și Bukta și alții v. Ungaria, nr.25691/04, § 37, CEDO 2007-

III). 
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26.  Prin urmare, lipsa autorizării prealabile și ulterioara „ilegalitate” a 

acțiunii nu oferă carte blanche autorităților; ele continuă să fie restricționate 

de cerința de proporționalitate din Articolul 11. 

27.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea reține că este 

incontestabil faptul că ingerința în dreptul reclamantului la libertatea de 

întrunire a fost prevăzută de lege. Curtea este pregătită să accepte afirmația 

Guvernului, potrivit căreia ingerința respectivă a urmărit scopul legitim de a 

proteja drepturile altora. 

28.  Curtea reține că în hotărârile lor, instanțele naționale s-au pronunțat 

împotriva organizatorilor protestului, dat fiind faptul că ei nu respectaseră 

procedura de notificare. Totuși, principalul argument reținut de către 

instanțele de judecată era că protestul se desfășura zi și noapte în imediata 

vecinătate a unui bloc locativ, provocând deranj locuitorilor acestuia și 

generând un pericol sanitar prin lipsa instalațiilor sanitare la tabăra de 

corturi. 

29.  Curtea reține din start că, chiar de la începutul protestului non-stop 

din fața blocului de locuit, reclamantul a anunțat mulțimea că planul era, 

inter alia, de a nu-l lăsa pe dl Plahotniuc să doarmă și să se simtă 

confortabil. Era inevitabil că un asemenea plan îl va afecta nu doar pe dl 

Plahotniuc, ci și pe vecinii săi, și că ei se vor plânge la poliție de 

perturbările provocate de protest. În pofida faptului că dosarul conține copii 

ale numeroaselor plângeri depuse la poliție de către locuitorii blocului, 

reclamantul și-a exprimat opinia că nu s-a produs nicio perturbare. Cu toate 

acestea, Curtea consideră că desfășurarea unui protest non-stop sub 

geamurile unui bloc de locuit ar provoca în mod inevitabil perturbări 

serioase locuitorilor acestuia. 

30.  În continuare, Curtea reține că protestul a fost dispersat de către 

poliție în seara zilei de 31 iulie 2015, astfel încât manifestanții avuseseră la 

dispoziție o săptămână pentru a protesta și a-și manifesta punctele de vedere 

în fața locuinței dlui Plahotniuc. În asemenea împrejurări, Curtea constată că 

ingerința în libertatea de întrunire a reclamantului nu pare să fi fost 

nerezonabilă. Ea este convinsă că autoritățile au dat dovadă de toleranța 

necesară față de protest, deși nu cunoscuseră în prealabil despre eveniment. 

31.  Ținând cont de considerentele de mai sus, Curtea constată că 

dispersarea protestului reclamantului și îndepărtarea corturilor au fost 

necesare într-o societate democratică și nu pot fi considerate ca 

reprezentând o măsură disproporționată în vederea realizării scopului 

legitim urmărit. Prin urmare, Curtea respinge plângerea ca fiind în mod 

vădit nefondată, în sensul Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

32.  Reclamantul s-a plâns că procedurile în fața instanțelor naționale, în 

urma cărora s-a dispus dispersarea protestului, nu au fost echitabile în sensul 

Articolului 6 § 1 din Convenție, care prevede următoarele: 
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„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil ... de către o 

instanță ... care va hotărî ... asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter 

civil …” 

33.  Reclamantul a susținut că procedura nu a fost echitabilă, deoarece 

instanțele naționale nu și-au motivat în mod corespunzător hotărârile lor, nu 

au oferit răspunsuri la toate argumentele sale și au refuzat să audieze 

martori. 

34.  Examinând hotărârile instanțelor naționale, Curtea observă că ele 

sunt motivate în modul corespunzător. În plus, reclamantul nu a explicat 

care dintre argumentele sale au rămas fără un răspuns din partea instanțelor 

și audierea căror martori a fost refuzată. El nu a explicat nici relevanța 

probelor care trebuiau să fie prezentate de către respectivii martori. În 

asemenea circumstanțe, Curtea consideră că această plângere este în mod 

vădit nefondată și o respinge în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din 

Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 3 februarie 2022. 

  

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 


