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RAPORT
asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 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 temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
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.
PL-x 193 din 14 aprilie 2014, înregistrat sub nr.4c-11/451 din 14 aprilie 2014.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 8 aprilie 2014.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1246 din 8 noiembrie 2013.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 279/DPSG din 14 februarie 2014 precizează că susţine adoptarea
iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor cuprinse în punctul de vedere.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 aprilie
2014.
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil iniţiativa legislativă în
şedinţa din 6 mai 2014 şi a transmis un aviz cu amendamente admise.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 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.
Dezbaterile asupra acestei iniţiative legislative au avut loc în cadrul mai multor şedinţe. Au participat din partea Ministerului
Justiţiei domnul Liviu Stancu, secretar de stat, domnul Dragoş Panaitescu, consilier juridic, domnul Radu Geamănu, consilier
juridic, din partea Ministerului Culturii, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat, doamna Irina Sanda Marin Cajal, subsecretar de
stat, din partea Academiei Române, domnul Alexandru Surdu, vicepreşedinte, din partea Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”, domnul Alexandru Florian, director general, din partea Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Aurelian Mihăilă, procuror, domnul Mustafa Reghan, procuror, din partea Mişcării Legionare,
domnul Şerban Suru, domnul Petru Peptanaru, iar din partea Fundaţiei „Luptătorii din Rezistenţa Armată Anticomunistă”, doamna
Zoea Rădulescu, preşedinte.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări,
membrii Comisiei juridice au dat votul final asupra acestui proiect de lege în şedinţa din 16 iunie 2015.
La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia.
În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al
Guvernului, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de
Lege modificarea şi completarea 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 amendamentele admise redate în Anexa I la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa II.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE
Ciprian Nicolae NICA

SECRETAR,
Sorin Constantin STRAGEA
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Anexa I: amendamente admise

Nr.
crt.
1.

2.

Text OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendament
(autor amendament)
Lege pentru modificarea şi completarea Nemodificat
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
Art. I.- Ordonanţa de urgenţă a Nemodificat
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, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.214 din
28 martie 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 107/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum
urmează:
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Motivare

Nr.
crt.
3.

Text OUG nr. 31/2002

Ordonanţa 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

4.
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 Senat
1. Titlul se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Ordonanţă
de
urgenţă
privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor
cu caracter fascist, legionar, rasist sau
xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„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,
simbolurilor şi faptelor cu caracter
fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor vinovate
de săvârşirea unor infracţiuni contra
păcii şi omenirii.”
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Amendament
(autor amendament)
1. Titlul se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Ordonanţă de urgenţă 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
Autor: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi
2. Articolul 1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.1. - Pentru prevenirea şi
combaterea incitării la ură
naţională, rasială sau religioasă, la
discriminare şi la săvârşirea de
infracţiuni de genocid, contra
umanităţii şi de crime de război,
prezenta ordonanţă de urgenţă
reglementează
interzicerea
organizaţiilor, simbolurilor şi
faptelor cu caracter fascist,
legionar, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor

Motivare

Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002

5.
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

Text Senat

Amendament
(autor amendament)
infracţiuni de genocid, contra
umanităţii şi de crime de război.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi

3. La articolul 2, literele a) şi b) se 3. La articolul 2, literele a) - c) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
,,a) prin organizaţie cu caracter fascist, a) Nemodificat
legionar, 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, legionare, 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 reglementate de
Legea nr.31/1990, republicată, cu
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Motivare

Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002

Text Senat

fundaţiile, societăţile comerciale,
precum şi orice alte persoane
juridice care îndeplinesc cerinţele
prevăzute la prezenta literă;

modificările şi completările ulterioare,
precum şi orice alte persoane juridice
care îndeplinesc cerinţele prevăzute la
prezenta literă;

6. 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);

Amendament
(autor amendament)

b) prin simboluri fasciste, legionare, b) Nemodificat
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 de
genocid, contra umanităţii şi de
crime de război se înţelege orice
persoană condamnată definitiv de
către o instanţă judecătorească
română ori străină sau prin orice
hotărâre recunoscută în România,
potrivit legii, pentru una sau mai
multe infracţiuni de genocid,
contra umanităţii şi de crime de
război, precum şi persoana din
conducerea unei organizaţii al
cărei caracter criminal a fost

7. c) prin persoană vinovată de
săvârşirea unor infracţiuni contra
păcii şi omenirii se înţelege orice
persoană condamnată definitiv de
către o instanţă judecătorească
română ori străină sau prin orice
hotărâre recunoscută în România,
potrivit legii, pentru una sau mai
multe infracţiuni contra păcii şi
omenirii, precum şi persoana din
conducerea unei organizaţii al cărei
caracter criminal a fost constatat
prin hotărârea unei instanţe penale
internaţionale;
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Motivare

Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendament
(autor amendament)
constatat prin hotărârea unei
instanţe penale internaţionale;
Autor: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi

8.

4. La articolul 2, după litera d) se
introduce o nouă literă, lit.d1), cu
următorul cuprins:
„d1) prin holocaust pe teritoriul României
se înţelege persecuţia sistematică şi
anihilarea
evreilor,
sprijinită
de
autorităţile şi instituţiile statului român în
teritoriile administrate de acestea în
perioada 1940- 1944.”

4. La articolul 2, după litera d) se
introduc două noi litere, lit.e) şi
lit. f), cu următorul cuprins:
e) prin holocaust pe teritoriul
României se înţelege persecuţia
sistematică şi anihilarea evreilor
şi a rromilor, sprijinită de
autorităţile şi instituţiile statului
român în teritoriile administrate
de acestea în perioada 19401944.
f) Prin Mişcarea Legionară se
înţelege o organizaţie fascistă
din România care a activat în
perioada
1927-1941
sub
denumirile
de
„Legiunea
Arhanghelului Mihail”, „Garda
de Fier” şi „Partidul Totul
pentru Ţară.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi

9.

5. Articolul 4 se modifică şi va avea 5. La articolul 4 alineatele (1) şi
următorul cuprins:
(2) se modifică şi vor avea
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Motivare

Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendament
(autor amendament)
următorul cuprins:
Autor: Comisia juridică,
disciplină şi imunităţi

Motivare
de

Art. 4.- (1) Confecţionarea, punerea
în circulaţie sau deţinerea în
vederea punerii în circulaţie de
simboluri fasciste, rasiste ori
xenofobe constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă.
10. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se
sancţionează şi utilizarea în public a
simbolurilor fasciste, rasiste sau
xenofobe.
11. (3) Nu constituie infracţiune fapta
prevăzută la alin. (1), (2) sau (21),
dacă este săvârşită în interesul artei
sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei
sau în scopul dezbaterii unei
chestiuni de interes public.

„Art.4.- (1) Confecţionarea, vânzarea, (1) Nemodificat
răspândirea, precum şi deţinerea în
vederea răspândirii de simboluri
fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe
se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
3 ani şi interzicerea unor drepturi.

12.

6. Articolul 5 se modifică şi va avea 6. Articolul 5 se modifică şi va
următorul cuprins:
avea următorul cuprins:

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează (2) Nemodificat
şi utilizarea în public a simbolurilor
fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
(3) Nu constituie infracţiune fapta (3) Se elimină.
prevăzută la alin.(l) sau (2), dacă este Autor: Comisia juridică, de
săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, disciplină şi imunităţi
cercetării ori educaţiei şi interesul este
exprimat
în
sensul
protecţiei
drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale ale omului şi al
prevenirii şi combaterii incitării la ură
naţională, rasială sau religioasă, la
discriminare şi la săvârşirea de
infracţiuni contra păcii şi omenirii.”
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Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002

Text Senat

Art. 5.- (1) 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 3 ani sau cu amendă.
(2)
Propaganda
constă
în
răspândirea în mod sistematic sau
în apologia unor idei, concepţii ori
doctrine, cu intenţia de a convinge
şi de a atrage noi adepţi.

„Art.5.- Fapta persoanei de a promova,
în public, cultul persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii
şi omenirii, crime de război sau crime
contra umanităţii, precum şi fapta de a
promova, în public, idei, concepţii sau
doctrine fasciste, legionare, rasiste sau
xenofobe, în sensul art.2 lit.a), se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3
ani şi interzicerea unor drepturi.”

Amendament
(autor amendament)
Art.5.- Fapta persoanei de a
promova, în public, cultul
persoanelor vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni de genocid,
contra umanităţii şi de crime de
război, precum şi fapta de a
promova, în public, idei, concepţii
sau doctrine fasciste, legionare,
rasiste sau xenofobe, în sensul
art.2 lit.a), se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani şi
interzicerea unor drepturi.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi

13.

7. Articolul 6 se modifică şi va avea Nemodificat
următorul cuprins:
„Art.6.- (1) Negarea, contestarea,
aprobarea,
justificarea
sau
minimalizarea în mod evident, prin
orice
mijloace,
în
public,
a
holocaustului ori a efectelor acestuia,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendă.

14. Art. 6.- (1) Negarea, contestarea,
aprobarea,
justificarea
sau
minimalizarea în mod evident, prin
orice mijloace, în public, a

(2) Negarea, contestarea, aprobarea, Nemodificat
justificarea sau minimalizarea în mod
evident, prin orice mijloace, în public, a
genocidului, a crimelor contra umanităţii
9

Motivare

Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002

Text Senat

Holocaustului,
genocidului,
a
crimelor contra umanităţii şi a
crimelor de război, astfel cum sunt
definite în dreptul internaţional, în
Statutul Curţii Penale Internaţionale
şi în Carta Tribunalului Militar
Internaţional înfiinţat prin Acordul
de la Londra la data de 8 august
1945, şi recunoscute ca atare printro hotărâre definitivă a Curţii Penale
Internaţionale,
a
Tribunalului
Militar Internaţional, înfiinţat prin
Acordul de la Londra la data de 8
august 1945, a Tribunalului Penal
Internaţional
pentru
fosta
Iugoslavie, a Tribunalului Penal
Internaţional pentru Rwanda sau a
oricărui
alt
tribunal
penal
internaţional
înfiinţat
prin
instrumente internaţionale relevante,
a cărui competenţă este recunoscută
de statul român, ori a efectelor
acestora se pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

şi a crimelor de război, astfel cum sunt
definite în dreptul internaţional, în
Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în
Carta Tribunalului Militar Internaţional
înfiinţat prin Acordul de la Londra, la
data de 8 august 1945, şi recunoscute ca
atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii
Penale Internaţionale, a Tribunalului
Militar Internaţional înfiinţat prin
Acordul de la Londra, la data de 8 august
1945, a Tribunalului Penal Internaţional
pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului
Penal Internaţional pentru Rwanda sau a
oricărui alt tribunal penal internaţional
înfiinţat prin instrumente internaţionale
relevante şi a căror competenţă este
recunoscută de statul român, ori a
efectelor acestora, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.

15. (2) Săvârşirea faptelor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul unui
sistem
informatic
constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu

Amendament
(autor amendament)

(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la Nemodificat
alin.(l) şi (2) prin intermediul unui sistem
informatic constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5
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Motivare

Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002
închisoare de la 6 luni la 5 ani.

16.
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 Senat

Amendament
(autor amendament)

8. Articolul 12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„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
infracţiunilor contra păcii şi omenirii.”

8. Articolul 12 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
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
infracţiunilor de genocid, contra
umanităţii şi de crime de război.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi

ani.”

9. Articolul 13 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 13.- (1) Se interzice
acordarea numelor persoanelor
vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni de genocid, contra
umanităţii şi de crime de război
unor străzi, bulevarde, scuaruri,
pieţe, parcuri sau altor locuri
publice.
(2) Se interzice, de asemenea,
acordarea numelor persoanelor
vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni de genocid, contra

17.
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.
(2) Se interzice, de asemenea,
acordarea numelor persoanelor
vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii
11

Motivare

Nr.
crt.

Text OUG nr. 31/2002
unor organizaţii, cu
personalitate juridică.

18.

sau

Text Senat
fără

Amendament
(autor amendament)
umanităţii şi de crime de război
unor organizaţii, cu sau fără
personalitate juridică.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi

Art. II.- Ordonanţa de urgenţă a Nemodificat
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, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.214 din
28 martie 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 107/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege se va republica în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.
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Motivare

Anexa II: amendamente respinse
Nr.
crt.
1.

Textul OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendamente

Motivare
1.argumente pentru susţinere
2.argumente pentru respingere

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.

2. Art. 2
c) prin persoană vinovată
de
săvârşirea
unor

2. Articolul 1 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„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, simbolurilor şi
faptelor cu caracter fascist,
legionar, rasist sau xenofob
şi a promovării cultului
persoanelor
vinovate
de
săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii.”

Art. 1.- Pentru prevenirea şi
combaterea incitării la ură
naţională,
rasială
sau
religioasă, la discriminare şi la
săvârşirea de infracţiuni contra
păcii şi omenirii, crime de
război sau crime contra
umanităţii,
prezenta
ordonanţă
de
urgenţă
reglementează
interzicerea
organizaţiilor, simbolurilor şi
faptelor cu caracter fascist,
legionar, rasist sau xenofob şi
a
promovării
cultului
persoanelor
vinovate
de
săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii.”
Autor: Deputat PNL Theodor
Nicolescu

Cameră
decizională

1.pentru corelare cu Camera
modificarea
de
la Deputaţilor
articolul 5, adoptată de
Senat
2. amendamentul a fost
respins prin vot

1. pentru corelare cu Camera
c) prin persoană vinovată de modificarea
de
la Deputaţilor
săvârşirea unor infracţiuni articolul 5, adoptată de
13

Nr.
crt.

Textul OUG nr. 31/2002

Text Senat

Motivare
1.argumente pentru susţinere
2.argumente pentru respingere

infracţiuni contra păcii şi
omenirii se înţelege orice
persoană
condamnată
definitiv de către o
instanţă
judecătorească
română ori străină sau prin
orice hotărâre recunoscută
în România, potrivit legii,
pentru una sau mai multe
infracţiuni contra păcii şi
omenirii,
precum
şi
persoana din conducerea
unei organizaţii al cărei
caracter criminal a fost
constatat prin hotărârea
unei
instanţe
penale
internaţionale;

3.

Amendamente

Cameră
decizională

contra păcii şi omenirii, crime Senat
de război sau crime contra 2. amendamentul a fost
umanităţii, se înţelege orice respins prin vot
persoană condamnată definitiv
de
către
o
instanţă
judecătorească română ori
străină sau prin orice hotărâre
recunoscută
în
România,
potrivit legii, pentru una sau
mai multe infracţiuni contra
păcii şi omenirii, crime de
război sau crime contra
umanităţii,
precum
şi
persoana din conducerea unei
organizaţii al cărei caracter
criminal a fost constatat prin
hotărârea unei instanţe penale
internaţionale;”
Autor: Deputat PNL Theodor
Nicolescu
4. La articolul 2, după litera
d) se introduce o nouă literă,
lit.d1), cu următorul cuprins:
„d1) prin holocaust pe
teritoriul
României
se
înţelege
persecuţia
sistematică
şi
anihilarea
evreilor,
sprijinită
de

Camera
Art.2, după litera d) nu va
mai fi urmat de litera d1) 2. amendamentul a fost Deputaţilor
respins prin vot
deci, se elimină lit.d1)
Autor:
Comisia
pentru
drepturile omului, culte şi
problemele
minorităţilor
naţionale
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Nr.
crt.

Textul OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendamente

Motivare
1.argumente pentru susţinere
2.argumente pentru respingere

Cameră
decizională

autorităţile
şi
instituţiile
statului român în teritoriile
administrate de acestea în
perioada 1940- 1944.”
4.

7. Articolul 6 se modifică şi Art. 6. se modifică, alin. (1) şi
va avea următorul cuprins: (2) se reformulează într-un
singur alineat, iar alineatul (3)
devine alineatul (2). Ca
urmare,
Art 6.
va avea
următorul cuprins:
„Art.6.(1)
Negarea, „Art.6.(1)
Negarea,
contestarea,
aprobarea, contestarea,
aprobarea,
justificarea
sau justificarea sau minimalizarea
minimalizarea
în
mod în mod evident, prin orice
evident, prin orice mijloace, mijloace,
în
public,
a
în public, a holocaustului ori Holocaustului, genocidului, a
a efectelor acestuia, se crimelor contra umanităţii şi
pedepseşte cu închisoare de a crimelor de război, astfel
la 6 luni la 3 ani sau cu cum sunt definite în dreptul
amendă.
internaţional, în Statutul
Curţii Penale Internaţionale
şi în Carta Tribunalului
Militar
Internaţional
înfiinţat prin Acordul de la
Londra, la data de 8 august
1945, şi recunoscute ca atare
printr-o hotărâre definitivă a
Curţii Penale Internaţionale,
15

1. corelarea cu punctul Camera
de vedere al Guvernului, Deputaţilor
având în vedere faptul
că
Parlamentul,
în
contextul noului Cod
Penal, a adoptat texte
care corespund, într-o
manieră
mai
cuprinzătoare,
chiar
ipotezelor
avute
în
vedere de iniţiatori
2. amendamentul a fost
respins prin vot

Nr.
crt.

Textul OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendamente

Motivare
1.argumente pentru susţinere
2.argumente pentru respingere

Cameră
decizională

a
Tribunalului
Penal
Internaţional pentru fosta
Iugoslavie, a Tribunalului
Militar
Internaţional
înfiinţat prin Acordul de la
Londra, la data de 8 august
1945, a Tribunalului Penal
Internaţional pentru fosta
Iugoslavie, a Tribunalului
Penal Internaţional pentru
Rwanda sau a oricărui alt
tribunal penal internaţional
înfiinţat prin instrumente
internaţionale relevante şi a
căror
competenţă
este
recunoscută de statul român,
ori a efectelor acestora, se
pedepseşte cu închisore de la
6 luni la 3 ani sau cu
amendă”.
Autor:
Comisia
pentru
drepturile omului, culte şi
problemele
minorităţilor
naţionale
5. Art. 6.- (2) Săvârşirea
faptelor prevăzute la alin.
(1) prin intermediul unui
sistem
informatic

(3)
Săvârşirea
faptelor
prevăzute la alin.(l) şi (2) prin
intermediul
unui
sistem
informatic
constituie

Camera
(2)
Săvârşirea
faptelor
prevăzute la alin. (1) prin 2. amendamentul a fost Deputaţilor
intermediul
unui
sistem respins prin vot
informatic
constituie
16

Nr.
crt.

Textul OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendamente

Motivare
1.argumente pentru susţinere
2.argumente pentru respingere

Cameră
decizională

constituie infracţiune şi se infracţiune şi se pedepseşte infracţiune şi se pedepseşte cu
pedepseşte cu închisoare cu închisoare de la 6 luni la 5 închisoare de la 6 luni la 5
de la 6 luni la 5 ani.
ani.”
ani.”
Autor:
Comisia
pentru
drepturile omului, culte şi
problemele
minorităţilor
naţionale
6.
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.

7. Art. 13.- (1) Se interzice
acordarea
numelor
persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni

8. Articolul 12 se modifică
şi va avea următorul
cuprins:
„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
infracţiunilor
contra păcii şi omenirii.”

1. pentru corelare cu Camera
modificarea
de
la Deputaţilor
articolul 5, adoptată de
Art.12.- Se interzice ridicarea Senat
sau menţinerea în locuri 2. amendamentul a fost
publice, cu excepţia muzeelor, respins prin vot
a unor statui, grupuri statuare,
plăci
comemorative,
referitoare
la
persoanele
vinovate
de
săvârşirea
infracţiunilor contra păcii şi
omenirii, crimelor de război
sau
crimelor
contra
umanităţii.”
Autor: Deputat PNL Theodor
Nicolescu
Art.13. - (1) Se interzice
acordarea numelor persoanelor
vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi
17

1. pentru corelare cu Camera
modificarea de la articolul Deputaţilor
5, adoptată de Senat
2. amendamentul a fost

Nr.
crt.

Textul OUG nr. 31/2002

Text Senat

Amendamente

Motivare
1.argumente pentru susţinere
2.argumente pentru respingere

contra păcii şi omenirii
unor străzi, bulevarde,
scuaruri, pieţe, parcuri sau
altor locuri publice.
(2) Se interzice, de
asemenea,
acordarea
numelor
persoanelor
vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra
păcii şi omenirii unor
organizaţii, cu sau fără
personalitate juridică.

omenirii, crime de război sau respins prin vot
crime contra umanităţii unor
străzi, bulevarde, scuaruri,
pieţe, parcuri sau altor locuri
publice.
(2) Se interzice, de asemenea,
acordarea numelor persoanelor
vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi
omenirii, crime de război sau
crime contra umanităţii unor
organizaţii, cu sau fără
personalitate juridică.
Autor: Deputat PNL Theodor
Nicolescu

18

Cameră
decizională

