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Jandarmii mureşeni asigură măsurile de ordine la manifestarea de protest
Peste 100 de jandarmi mureşeni vor fi prezenţi la manifestarea avizată pentru a
asigura măsurile de ordine publică la locul de desfăşurare a acţiunii de protest.
În urma şedinţei de avizare care s-a desfăşurat în data de 26.04.2013 s-a aprobat
acţiunea de protest din data de 29.04.2013, desfăşurată de Sindicatele „Alternativa
Azomureş 2002” şi „CNSLR Frăţia” între orele 14.00 – 17.00 în faţa Prefecturii judeţului
Mureş, unde vor participa peste 1000 de persoane, având ca scop protestul împotriva
deciziei conducerii SC Azomureş SA de externalizare a întreţinerii instalaţiilor şi
echipamentelor vechi şi nemodernizate.
Pe timpul desfăşurării manifestaţiei este posibil să fie restricţionat traficul rutier,
iar din această cauză jandarmeria mureşeană sfătuieşte cetăţenii ca in intervalul orar
14.00-17.00 să evite, pe cât posibil, deplasările cu autovehicule în zona centrală.
Pentru ca acestă manifestaţie să se desfăşoare în condiţii normale jandarmii
sfătuiesc atât organizatorii cât şi participanţii să respecte obligaţiile ce le revin conform
Legii 60/1991 Republicată privind organizarea si desfăşurarea adunărilor publice.

Ofiţer de relaţii publice al IJJ Mureş
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Informaţii de background
Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunãrile publice
ART. 12
Organizatorii adunãrilor publice sunt obligaţi:
a) sã înregistreze declaraţiile de desfãşurare a adunãrilor publice la unitãţile de
jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte;
b) sã stabileascã persoanele responsabile pentru conducerea adunãrilor publice;
c) sã asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne
distinctive, stabilite împreunã cu comandantul unitãţii de jandarmi care asigurã mãsurile
de ordine publicã;
d) sã delimiteze spaţiul de desfãşurare a adunãrilor publice prin semne distinctive şi
vizibile, iar când acestea se desfãşoarã în deplasare, sã ia mãsuri pentru limitarea
spaţiului de circulaţie ocupat;
e) sã achite anticipat, pe bazã de deviz şi facturã, contravaloarea serviciilor şi a
amenajãrilor solicitate consiliilor locale pentru desfãşurarea normalã a adunãrilor
publice;
f) sã stabileascã traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi sã ia mãsuri ca
ocuparea spaţiilor destinate desfãşurãrii adunãrilor publice sã aibã loc cu puţin timp
înainte de ora începerii activitãţilor, iar pãrãsirea lor sã se facã imediat dupã ora limitã
stabilitã;
g) sã ia mãsuri pentru interzicerea participãrii la adunãrile publice a persoanelor care
au asupra lor bãuturi alcoolice sau care se aflã sub influenţa acestora;
h) sã ia mãsuri pentru îndepãrtarea participanţilor care, prin modul de manifestare,
tulburã ordinea şi liniştea publicã, iar când aceştia nu se supun, sã îi semnaleze
organelor de poliţie;
i) sã întrerupã imediat adunarea publicã atunci când constatã cã au intervenit fapte de
natura celor prevãzute la art. 2; dupã restabilirea ordinii adunarea publicã poate continua
în limita timpului iniţial aprobat;
j) sã interzicã participarea la adunãrile publice a persoanelor care au asupra lor arme
de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritantlacrimogene sau cu
efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite
pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfãşurãrii normale a acestora.
În cazul în care participanţii la adunãri publice au formulat petiţii sau memorii,
acestea pot fi prezentate autoritãţilor publice destinatare de un grup de maximum 10
persoane.
ART. 13
Participanţii la adunãrile publice sunt obligaţi:
a) sã respecte recomandãrile fãcute de organizatorii adunãrilor publice, împuterniciţii
acestora sau organele de ordine;
b) sã se abţinã de la acţiuni de naturã a împiedica desfãşurarea normalã a adunãrilor
publice şi sã nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace
audiovizuale;
c) sã nu introducã sau sã aibã, în timpul adunãrilor publice, obiecte de natura celor

prevãzute la art. 12 alin. 1 lit. g) şi j);
d) sã pãrãseascã imediat adunãrile publice sau locul unde acestea se desfãşoarã, când
au fost somaţi de cãtre organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;
e) sã nu participe la adunãri publice în stare de ebrietate, sã nu consume şi sã nu
distribuie bãuturi alcoolice sau droguri.

