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Victorie asupra deciziei abuzive a primarului
15 noiembrie 2010 | Conferință de presă

Mișcarea  Arădeană  l-a  învins  în  instanță  pe  Primarul  Aradului  în  tentativa  abuzivă  a 
acestuia de a suprima drepturile cetățenești prin – deja celebra – Dispoziție 2475/2008.

Cum a reușit Primarul încălcarea libertăților cetățenești? (vezi pagina 2)
– Prin dispoziția ilegală 2475/2008
– Decizia Civilă 149/2009 a Curții de Apel Timișoara desființează în parte decizia
– Lasă o portiță pentru abuzul Primarului

De ce este ilegală Dispoziția 2475/2008?
– Interpretează abuziv Art. 5 din Legea 60/1991;
– Adaugă la Lege acolo unde Legea limitează;
– Încalcă  Art.  11  din  Convenția  pentru  apărarea drepturilor  omului  și  a  libertăților 

fundamentale – libertatea de întrunire și de asociere
– Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea 

prevăzute de lege – ori cele din Dispoziția 2475 nu sunt include an lege.

Ce a urmărit Primarul prin încălcarea Legii?
– Instaurarea unui regim dictatorial local care să nu permită libera expresie, care să 

stopeze  orice  demers  al  cetățenilor,  societății  civile,  sindicatelor,  opoziției  de  a 
contesta puterea locală abuzivă

Acțiune
– Cerem Primarului  să-și  ceară scuze față de arădeni,  societatea civilă arădeană, 

sindicate .
– Informăm partenerii sociali asupra redobândirii acestui drept legitim.
– Se află în studiu acționarea în instanță a celor care au interzis adunări publice în 

fața Primăriei și care au preferat să-și bazeze deciziile doar pe o Dispoziție ilegală 
care venea clar în contradicție cu Legea.

Arad, 15 noiembrie 2010



Cum a avoluat restrângerea drepturilor cetățenești
în ceea ce privește dreptul de a manifesta public în fața Primăriei Arad

Dispoziția 2475/2008 După Decizia Civilă 149/2009
Curtea de Apel Timișoara

După Sentința Civilă 1971/2010
Tribunalul Arad

Comisia  de  Avizare  a  Cererilor  de  Organizare  a  Adunărilor  Publice  se  folosea  de 
Dispoziția 2475/2008 pentru a nu permite – în mod abuziv – desfășurarea de adunări 
publice.


