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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                          
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 
 

 Bucureşti, 18.05.2005        
Nr. P.L. - 183 
 

 
RAPORT 

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 de  săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost  sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul 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 de  săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii, trimis cu adresa nr.P.L. - 183 din 11 mai 2005 şi  înregistrat sub nr.31/372 din  12  mai 2005. 

Cu avizul nr. 372/18.03.2002, Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.  
Comisia    pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

avizul nr. 32/271/17.05.2005. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2002, supusă aprobării  prin prezentul  proiect de lege, are ca 

obiect de reglementare interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării 

flori
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cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, în scopul prevenirii şi 
combaterii incitării  la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea unor astfel de infracţiuni. În 
acest sens, proiectul cuprinde definirea ca infracţiuni sau contravenţii a unor fapte, precum  şi instituirea unor obligaţii în 
sarcina administraţiei publice. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor  organice. 
În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat 

proiectul de lege şi Ordonanţa de urgenţă supusă aprobării în şedinţa din 18 mai 2005. 
La dezbaterea proiectului de lege  au fost prezenţi 13  deputaţi, din totalul de 24 de  membri ai comisiei. 
Raportul  comisiei a fost adoptat cu   unanimitate de voturi. 
Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat, în şedinţa din 5 mai 2005. 
Întrucât procesul de legiferare cu privire la acest proiect de lege a început anterior revizuirii Constituţiei, se 

aplică prevederile art.155 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
În urma dezbaterii, Comisia propune spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul 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 de  săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, cu amendamente admise, redate în Anexa nr.1. Amendamentele respinse 
sunt redate în Anexa nr.2. 
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Anexa nr.1. 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1.  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 de  

săvârşirea unor infracţiuni contra 
păcii şi omenirii 

 
 

      Text  nemodificat.  

2.        ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.31 din 13 martie 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.214 
din 28 martie 2002, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
 

        Text nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

3. Ordonanţă de urgenţă 
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 
 
 

Text nemodificat.      Text nemodificat.  

4.  CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

Text nemodificat.         Text nemodificat.  

5.        Art.1 – Pentru prevenirea 
şi combaterea incitării la ură 
naţională, rasială sau 
religioasă, la discriminare şi 
la  săvârşirea de infracţiuni 
contra păcii şi omenirii, 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă reglementează 
interzicerea organizaţiilor şi 
simbolurilor cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului 
persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii. 

Text nemodificat.         Text nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

6.       Art. 2 – În sensul 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă: 
      a) prin „organizaţie cu 
caracter fascist, rasist sau 
xenofob” se înţelege orice 
grup format din trei sau mai 
multe persoane, care îşi 
desfăşoară activitatea 
temporar sau permanent, în 
scopul promovării ideilor, 
concepţiilor sau doctrinelor 
fasciste, rasiste sau xenofobe, 
precum ura şi violenţa pe 
motive etnice, rasiale sau 
religioase, superioritatea unor 
rase şi inferioritatea altora, 
antisemitismul, incitarea la 
xenofobie, recurgerea la 
violenţă pentru schimbarea 
ordinii constituţionale sau a 
instituţiilor democratice, 
naţionalismul extremist. În 
această categorie pot fi 
incluse organizaţiile cu sau 
fără personalitate juridică, 
partidele şi mişcările politice, 
asociaţiile şi fundaţiile, 
societăţile comerciale, 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

precum şi orice alte persoane 
juridice care îndeplinesc 
cerinţele prevăzute la 
prezenta literă; 
 

 
   
 
         1. Literele b) şi c) ale 
articolului 2 vor avea următorul 
cuprins: 
 

 
 
 
   Text nemodificat. 

        b) prin „simboluri 
fasciste, rasiste sau 
xenofobe” se înţeleg 
drapelurile, emblemele, 
insignele, uniformele, 
sloganurile, formulele de 
salut, precum şi orice alte 
asemenea însemne, care 
promovează ideile, 
concepţiile sau doctrinele 
prevăzute la lit a); 
 

      „b) prin „simboluri fasciste, 
rasiste sau xenofobe” se înţelege: 
drapelele, emblemele, insignele, 
uniformele, sloganurile, formulele de 
salut, precum şi orice alte asemenea 
însemne, care promovează ideile, 
concepţiile sau doctrinele prevăzute la 
lit a); 

       

         c) prin „persoană 
vinovată de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi 
omenirii” se înţelege orice 
persoană condamnată 
definitiv de o instanţă 
judecătorească română sau 
străină pentru una sau mai 
multe infracţiuni contra păcii 
şi omenirii, precum şi orice 

        c) prin persoană vinovată de 
săvârşirea unor infracţiuni contra 
păcii şi omenirii se înţelege orice 
persoană condamnată definitiv de 
către o instanţă judecătorească română 
sau străină,  printr-o hotărâre 
recunoscută potrivit legii, pentru una 
sau mai multe infracţiuni contra păcii 
şi omenirii, precum şi orice persoană 
condamnată de către  o instanţă penală 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

persoană condamnată de o 
instanţă penală internaţională 
pentru crime de război sau 
crime contra umanităţii. 

internaţională pentru crime de război 
sau crime contra umanităţii. 
 
 
 
 

7.        2. La  articolul 2, după litera c) 
se introduce o literă nouă, lit.d), cu 
următorul cuprins: 
 
 
     „d) prin holocaust se înţelege 
persecuţia sistematică sprijinită de stat 
şi anihilarea evreilor europeni de către 
Germania nazistă, precum şi de aliaţii 
şi colaboratorii săi din perioada 1933 
– 1945.” 
 

      2. La  articolul 2, după 
litera c) se introduce o literă 
nouă, lit.d), cu următorul 
cuprins: 
 
     „d) prin holocaust, în sensul 
prezentei legi, se înţelege 
persecuţia sistematică sprijinită 
de stat şi anihilarea evreilor 
europeni de către Germania 
nazistă, precum şi de aliaţii şi 
colaboratorii săi din perioada 
1933 – 1945.” 
 
      Autor: Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi  
siguranţă naţională. 
 
 

     Pentru acurateţea 
legislativă a enunţului. 

8. CAPITOLUL II  
Infracţiuni şi 
contravenţii 

Text nemodificat. 
 
 
 

       Text nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

9.       
 
 
   Art.3 – (1) Constituirea 
unei organizaţii cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob se 
pedepseşte cu închisoare de 
la 5 la 15 ani şi interzicerea 
unor drepturi. 
 

     3. Alineatul (1) al articolului 3 va 
avea următorul cuprins: 
 
     „Art.3. – (1) Constituirea unei 
organizaţii cu caracter fascist, rasist 
sau xenofob se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 15 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
 
 

      Text nemodificat.  

        (2) Cu aceeaşi pedeapsă 
se sancţionează şi aderarea la 
o organizaţie cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob, 
precum şi sprijinirea sub 
orice formă a unei organizaţii 
având acest caracter. 
 

Text nemodificat.        Text nemodificat.  

       (3) Tentativa se 
pedepseşte. 
 
 

Text nemodificat.         Text nemodificat.  
 
 
 
 

10.         
 
 
 
        Art. 4 – (1) 
Răspândirea, vânzarea sau 

     4. Alineatul (1) al articolului 4 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
      „Art. 4 – (1) Răspândirea, 
vânzarea sau confecţionarea de 

     4. Alineatul (1)  al 
articolului 4 va avea 
următorul cuprins: 
 
     „Art.4 – (1) 
Confecţionarea, vânzarea, 

     Pentru ordonarea mai 
logică a enunţului. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

confecţionarea de simboluri 
fasciste, rasiste ori xenofobe, 
precum şi deţinerea, în 
vederea răspândirii, a unor 
astfel de simboluri se 
pedepsesc cu închisoare de la 
6 luni la 5 ani şi interzicerea 
unor drepturi. 

simboluri fasciste, rasiste ori 
xenofobe, precum şi deţinerea, în 
vederea răspândirii, a unor astfel 
de simboluri se pedepsesc cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani şi 
interzicerea unor drepturi.” 
 
 
 
 
 
 
 

răspândirea, precum şi 
deţinerea în vederea 
răspândirii de simboluri 
fasciste, rasiste ori xenofobe se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani şi interzicerea unor 
drepturi.” 
 
       Autor: Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 
 
 
 
 

         (2) Cu aceeaşi pedeapsă 
se sancţionează şi utilizarea 
în public a simbolurilor 
fasciste, rasiste sau xenofobe. 
 

        Text nemodificat.       Text nemodificat.  

         (3) Nu constituie 
infracţiune fapta prevăzută la 
alin. (1) sau (2), dacă este 
săvârşită în interesul artei sau 
ştiinţei, cercetării ori 
educaţiei. 
 
 
 

        Text nemodificat.       Text nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

11.        
 
 
       Art.5. – Promovarea 
cultului persoanelor vinovate 
de săvârşirea unei infracţiuni 
contra păcii şi omenirii sau 
promovarea ideologiei 
fasciste, rasiste ori xenofobe, 
prin propagandă, săvârşită 
prin orice mijloace, în public, 
se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
 
 

     5. Articolul 5  va avea următorul 
cuprins: 
 
     Art.5. – Promovarea cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea 
unei infracţiuni contra păcii şi 
omenirii sau promovarea ideologiei 
fasciste, rasiste ori xenofobe, prin 
propagandă, săvârşită prin orice 
mijloace, în public, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
 
 
 

      Text nemodificat.  

12.        
 
 
        Art.6 – Contestarea sau 
negarea în public a 
Holocaustului ori a efectelor 
acestuia se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani 
şi interzicerea unor drepturi. 

     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. – Negarea în public 
a holocaustului ori a efectelor 
acestuia se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani 
şi interzicerea unor drepturi.” 
 
 
     Autori: deputaţii Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Sorin 
Cristian Dumitrescu. 

    Pentru consecvenţă în  
redactarea articolelor. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

13.        Art.7  - În cazul 
infracţiunilor prevăzute la art. 
3-6 urmărirea penală se 
efectuează, în mod 
obligatoriu, de către procuror. 
 

Text nemodificat.         Text nemodificat.  

14.  

 

Art.8. - (1) Constituie 
contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 
25.000.000 lei la 250.000.000 
lei:  

 
a) răspândirea, 

vânzarea sau confecţionarea 
de simboluri fasciste, rasiste 
ori xenofobe, precum şi 
deţinerea, în vederea 
răspândirii, a unor astfel de 
simboluri de către o persoană 
juridică;  

b) utilizarea în public a 
simbolurilor fasciste, rasiste 
sau xenofobe de către o 
persoană juridică;  

     7. La articolul 8, partea 
introductivă a alineatului (1) şi 
alineatul (4) vor avea următorul 
cuprins: 

Art.8. - (1) Constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 25.000.000 lei la 
150.000.000 lei:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Text nemodificat. 

 

 

 

Text nemodificat. 

Text nemodificat. 

 

 

Text nemodificat. 

 

 

Text nemodificat. 

 

 

 

Text nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

c) promovarea cultului 
persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii sau 
promovarea ideologiei 
fasciste, rasiste ori xenofobe, 
prin propagandă, săvârşită 
prin orice mijloace, în public, 
de către o persoană juridică.  

 

 

Text nemodificat. 

 

Text nemodificat. 

 
 
 
 
 

        (2) Nu constituie 
contravenţie fapta prevăzută 
la alin. (1) lit. a) sau b), dacă 
este săvârşită în interesul artei 
sau ştiinţei, cercetării ori 
educaţiei. 
 

       Text nemodificat.         Text nemodificat.  

        (3) Constatarea 
contravenţiei şi aplicarea 
sancţiunii se fac de către 
personalul împuternicit în 
acest scop de către ministrul 
culturii şi cultelor, precum şi 
de către personalul special 
abilitat din cadrul 
Ministerului de Interne. 
 
 
 

       Text nemodificat.         Text nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

       (4) Dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor sunt 
aplicabile, cu excepţia art. 
28 şi 29. 

     (4) Prevederile Legii nr.180/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, sunt 
aplicabile.” 

      (4) Prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin 
Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sunt aplicabile.” 
 
  Autori: deputaţii Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Sorin 
Cristian Dumitrescu. 
 

     Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

15. CAPITOLUL III  
Dizolvarea persoanei 

juridice 

 

Text nemodificat.        Text nemodificat.  

16. Art. 9. – (1) Pot fi 
dizolvate prin hotărâre 
judecătorească persoanele 
juridice care desfăşoară una 
sau mai multe dintre 
următoarele activităţi:  

a) activităţi specifice 
organizaţiei cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob în 
sensul art. 2 lit. a);  

 

Text nemodificat.        Text nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

b) răspândirea, 
vânzarea sau confecţionarea 
de simboluri fasciste, rasiste 
ori xenofobe sau deţinerea, în 
vederea răspândirii, a unor 
astfel de simboluri ori 
utilizarea lor în public;  

c) promovarea cultului 
persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii sau 
promovarea ideologiei 
fasciste, rasiste ori 
xenophobe, prin propagandă 
săvârşită prin orice mijloace, 
în public.  

 
       (2) Cererea de dizolvare 

poate fi introdusă de 
Ministerul Public din oficiu 
sau la solicitarea oricărei 
persoane interesate. 
 

   

         (3) Competenţa de a 
judeca în primă instanţă 
cererea de dizolvare aparţine 
tribunalului în a cărui 
circumscripţie se află sediul 
persoanei juridice. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

        (4) Hotărârea tribunalului 
este supusă căilor de atac în 
condiţiile Codului de 
procedură civilă. 
 

   

17.        Art. 10. – Dispoziţiile 
referitoare la dizolvare nu se 
aplică persoanelor juridice 
care desfăşoară activităţile 
prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. 
b) în interesul artei sau 
ştiinţei, cercetării ori 
educaţiei. 
 
 

Text nemodificat.       Text nemodificat.  

18.          Art. 11. – Dispoziţiile 
art. 9 se completează, după 
caz, cu dispoziţiile Legii nr. 
31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, ale Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii 
şi ale Legii partidelor politice 
nr. 27/1996, cu modificările 
ulterioare. 
 
 

Text nemodificat.       Text nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

19. CAPITOLUL IV  
Obligaţiile autorităţilor 
administraţiei publice 

 

Text nemodificat.        Text nemodificat.  

20. Art. 12. - Se interzice 
ridicarea sau menţinerea în 
locuri publice, cu excepţia 
muzeelor, a unor statui, 
grupuri statuare, plăci 
comemorative referitoare la 
persoanele vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii.  

Text nemodificat.       Text nemodificat.  

21. Art. 13. - (1) Se 
interzice acordarea numelor 
persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii unor 
străzi, bulevarde, scuaruri, 
pieţe, parcuri sau altor locuri 
publice.  

Text nemodificat.        Text nemodificat.  

       (2) Se interzice, de 
asemenea, acordarea numelor 
persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii unor 
organizaţii, cu sau fără 
personalitate juridică. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

14.       „Acest proiect de lege a fost 
adoptat de Senat în şedinţa din 5 mai 
2005, cu respectarea prevederilor 
articolului 74 alineatul (1) din 
Constituţia României.” 

     „Acest proiect de lege a fost 
adoptat de Senat în şedinţa din 
5 mai 2005, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia 
României, republicată.” 
 
 
       Autori: deputaţii Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Sorin 
Cristian Dumitrescu. 
 

     Pentru îndreptarea 
unei  erori materiale. 
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Anexa nr.2. 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinerea 
amendamentului 

2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

1.      „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.” 

     La pct.6 al articolului unic: Se introduce 
un nou alineat, cu următorul cuprins: 
      „Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează 
şi contestarea sau defăimarea în public a 
Eroilor şi Martirilor Neamului, precum 
şi a tradiţiilor şi simbolurilor istorice ale 
României.” 
 
      Autor: deputat Lucian Augustin Bolcaş. 
 

1. Obiectul protecţiei acestui text nu are 
nevoie de motivare. 

2. Amendamentul nu se încadrează în 
obiectul de reglementare al legii. 

 
Comisia a propus aprobarea proiectului de lege, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi   (13 voturi). 

 
PREŞEDINTE, 
Sergiu Andon 

 
 
consilier 
dr. Ştefan Cazimir 


