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Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

                
            

AVIZ 
asupra Propunerii legislative  pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob  şi a 

promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, 
contra umanităţii şi de crime de război 

 
            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. Pl-x 34 din 17 februarie 2016, spre dezbatere şi avizare, Propunerea 
legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, înregistrată cu nr. 
4c-5/123/18 februarie 2016. 
            Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
            În şedinţa din 23 februarie 2016, membrii comisiei, au examinat propunerea legislativă, în 
conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Domnul deputat 
Remus Florinel Cernea luând cuvântul la dezbateri şi-a exprimat opinia potrivit căreia această 
propunere are un vădit carcter şovinist, rasist  şi extremist,  asdpecte susţinute şi de ceilalţi 
membri ai comisiei considerând că Parlamentul nu trebuie să încurajeze extremismul,  fiind 
nevoie de un răspuns ferm şi la nivel politic. 

Totodată, doamna prof.univ.dr.Irina Zlătescu Moroianu, director al Institutului Român 
pentru Drepturile Omului, care a participat în calitate de  invitat împreună cu domnul dr. Marius 
Mocanu, a făcut o prezentare concisă asupra cadrului legislativ european în materie, arătând că 
prevederile OUG 31/2002, a permis Parchetului să trimită în judecată o serie de persoane care au 
avut atitudini şi comportamente contrare legii,  opinând că că legislaţia prea blândă a României, 
mai ales în contextul realităţii sociale româneşti actuale, va conduce la o monitorizare mai intensă 
din partea instituţiilor europene. 

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi 
acorde aviz negativ.  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
                                                                                                                                           

                             VICEPREŞEDINTE, 
 

                                                                               Deputat 
                                                                                 Tamara Dorina CIOFU 
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