
 1

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
        COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 22.03.2006 
Nr. P.L.X-183/2005/2006 

                                                                                      
                                                                                            

R A P O R T 
asupra cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României 

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter 
fascist, rasist şi xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 

săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 
 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată  
cu cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României la Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist şi 
xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii, trimisă cu adresa nr.P.L.X-183/2005/2006 
din 1 martie 2006, înregistrată sub nr.31/ 200 din  1 martie 2006.  

Această  lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată, a  fost 
transmisă spre promulgare Preşedintelui României la 12 octombrie 2005. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare  la legea 
susmenţionată  pentru următoarele considerente:  

1. -  modificarea actului normativ în sensul definirii precise a termenilor, 
pentru ca legea să fie clară şi previzibilă;    

2. – o definire a Holocaustului în contextul legislaţiei din România trebuie 
să aibă în vedere că şi minoritatea romă a fost victima politicii de exterminare 
promovate de Germania şi aliaţii săi. 
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Urmare cererii de reexaminare trimisă de Preşedintele României, Senatul a 
reluat dezbaterile şi a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist şi xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii în şedinţa din 23 februarie 
2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 

organice, legea face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 73 alin.(3) 
lit.l) din Constituţia României, republicată. 

Întrucât procesul de legiferare cu privire la proiectul de Lege a început 
anterior revizuirii Constituţiei, acestuia îi sunt aplicabile prevederile  art.155 
alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

           Potrivit prevederilor art. 60 şi 126 din Regulamentul Camerei     Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterile asupra 
legii, în raport cu solicitările din cererea de reexaminare, în şedinţele din 8 
martie 2006 şi 22 martie 2006.  

Cu acest prilej, membrii comisiei au constatat că, prin îmbunătăţirile aduse 
prin Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 
adoptată de Senat, s-a ţinut seama de solicitările cererii de reexaminare. 

Astfel, prin completarea pct.2, care introduce la art.2, după lit.c), o literă 
nouă, lit.d), cuprinsului acestuia i s-a adăugat următorul enunţ: “De asemenea, în 
perioada celui de-al doilea război mondial, o parte din populaţia romă a fost 
supusă deportării şi anihilării.” 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Viorel Achim, 
cercetător la Institutul de Istorie «Nicolae Iorga». 

   Din numărul total de 25 de membri ai comisiei, au fost prezenţi 19 
deputaţi.  

In  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare,  proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 

 
  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Sergiu Andon     George Băeşu 

                                                            
 
 

 
Consilier  

      Ştefan Cazimir 


