
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

       Nr. 30/59/18.05.2005_  

 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, 

rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate pentru săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi 

simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni  contra păcii şi omenirii, trimis cu adresa PL. 183 

din 11 mai 2005,  înregistrat cu nr. 30/59/12.05.2005. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din 5 mai  2005. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut proiectul de Lege mai sus menţionat, în şedinţa din 18 mai 2005. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus aprobării, ţinând cont de 

avizul Consiliului Legislativ şi au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi  în sală 

în momentul votării, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele 

anexate. 

 Sub raport de obiectul şi conţinutul său proiectul lege face parte din categoria 

legilor organice. 

        PREŞEDINTE, 
 
                         Raluca TURCAN 

MihaiM
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Amendamente admise 

 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege/propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

 0 1  2 3 
1   

După partea introductivă a 
articolului unic se introduce un nou 
punct 1 cu următorul cuprins: 

1. Titlul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului se 
completează şi va avea următorul 
conţinut:  

“Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob 
şi a promovării cultului persoanelor 
vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra drepturilor 
omului, păcii şi omenirii 

 

Amendament propus de 
domnul deputat Radu 

Pentru o mai bună 
circumscriere a sferei de 
aplicare a legii 
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Podgoreanu 
2  6. Articolul 6 va avea următorul 

cuprins: 
“Art. 6. – Negarea în public a 
holocaustului ori a efectelor 
acestuia constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 
6 luni la 5 ani şi interzicerea 
unor drepturi.” 

6. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins: 
“Art. 6. – (1) Negarea în public a 
holocaustului ori a efectelor 
acestuia constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 5 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează şi defăimarea în 
public a tradiţiilor şi simbolurilor 
naţionale ale României.” 
 
Amendament propus parţial de 
domnul deputat Lucian Augustin 
Bolcaş şi de Comisie 

Prin modificarea propusă se 
realizează o mai bună 
circumscriere a sferei 
raporturilor sociale apărate prin 
actul normativ 

  
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi în sală în momentul votării.  
 
 
  Preşedinte,                                                                                                                                       Secretar, 
 
                  Raluca TURCAN                                                                                                                     Lia Olguţa VASILESCU 
 


