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 Bucureşti,  08.06.2005       
Nr. P.L. - 183 
 

 
RAPORT SUPLIMENTAR 

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.  
Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat, în şedinţa din 5 mai 2005. 
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 
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 
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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. 
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 a propus  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 
au fost redate în Anexa nr.2. 

Întrucât avizul Comisiei pentru drepturile  omului şi avizul Comisiei pentru cultură asupra proiectului de 
lege au fost remise Comisiei juridice după şedinţa acesteia din 18 mai 2005, plenul Camerei Deputaţilor a decis, în 
şedinţa din 30 mai 2005, retrimiterea proiectului la comisia sesizată în fond, pentru ca amendamentele cuprinse în cele 
două avize să poată fi supuse discuţiei. 

În şedinţa din 8 iunie 2005, Comisia juridică a reluat dezbaterea asupra proiectului de lege, supunând 
atenţiei amendamentele propuse prin avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale şi prin avizul Comisiei pentru  cultură, arte, mijloace de  informare în masă. 

În urma discuţiilor purtate, amendamentele au fost respinse, votul asupra lor fiind exprimat în unanimitate. 
Amendamentele respinse sunt redate în Anexa prezentului  raport suplimentar, care se adaugă celui întocmit 

în urma şedinţei din 18  mai 2005 a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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Anexă 

Amendamente  respinse: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinerea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 
 

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. 

      Se propune modificarea titlului legii în 
următoarea formulare: 
     „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 şi drepturilor omului”. 
 
 
 
       Autor: Comisia pentru drepturile 
omului. 
 
 
      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: 

      1.Pentru a nu da naştere la 
interpretări diferite de la un regim 
la altul. 

2. Denumirea consacrată juridic 
a domeniului este „Infracţiuni 
contra păcii şi omenirii”. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinerea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 
 

„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”. 

 
 
 Autor: Comisia pentru cultură. 
 

1. Pentru o mai bună 
circumscriere a sferei de aplicare a 
legii. 

2. Denumirea consacrată juridic 
a domeniului este „Infracţiuni 
contra păcii şi omenirii”. 

2.       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”. 

      Se propune  eliminarea. 
 
 
 
 
        Autor: Comisia pentru drepturile 
omului. 
 
 
      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. 

1. Pentru  a nu îngrădi 
libertatea de exprimare prevăzută de 
Constituţia României. 

2. Restrângerea 
exerciţiului unor drepturi sau al 
unor libertăţi este reglementată prin 
Constituţia României, art.53. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinerea 
amendamentului 
2. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 
 

     (2) Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează şi defăimarea în public a 
tradiţiilor şi simbolurilor naţionale ale 
României” 

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

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sergiu Andon 

 
 
 
 
 
 
 
consilier 
Cazimir Ştefan 
 
 
 
 


