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Comisia pentru drepturile omului, culte                                                              Bucureşti, 06 mai 2014                 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                   PL-X 193/2014 
 
                                                                         
                                 Domnului deputat 
                Bogdan Liviu CIUCĂ      
                Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
            

AVIZ 

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 unor persoane 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 
 

                 În conformitate cu prevederile art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a 
trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-X 193 din 14 
aprilie 2014, spre dezbatere şi avizare, 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 unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, cu nr.4c-5/303/15 aprilie 
2014. 
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             Proiectul a fost iniţiat de către Guvern. Senatul a adoptat  proiectul de Lege în şedinţa din  8 aprilie 2014, în 
calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
            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 
unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
            În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 06 mai 2014, membrii 
comisiei au examinat  şi au dezbătut avizul Consiliului Legislativ, expunerea de motive, conţinutul proiectului de Lege. 
           În calitate de invitat a participat domnul  Şerban Suru, reprezentant al organizaţiei Legiunea Arhanghelul Mihai - 
Garda de fier, care a prezentat unele puncte de vedere privind prevederile prezentului proiect de Lege.  Potrivit opiniei, 
exprimate verbal şi în scris, domnul Suru a susţinut că  este necesară punerea în concordanţă a legislaţiei naţionale cu cea a 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale omului şi respectarea principiului egalităţii de şanse şi a 
nediscriminării potrivit prevederilor Deciziei-Cadru 913/2008 a Consiliului Uniunii Europene. 
           Au mai participat, din partea Ministerului Justiţiei, domnii  Daniel Botea, şef serviciu, şi Dragoş Panaitescu, 
consilier juridic.                                                                                          
           Ca urmare, în urma urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde aviz 
favorabil acestui proiect de Lege. Membrii Comisiei au subliniat că susţin, tot cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a prezentului proiect numai în condiţiile  însuşirii de către comisia raportoare a punctelor de vedere ale 
Guvernului. Totodată, şi-au exprimat regretul că proiectul de Lege, care are un obiect de reglementare  explicit în 
domeniul drepturilor omului, nu a fost trimis pentru raport şi Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele 
minorităţilor naţionale. Membrii Comisiei au propus o serie de amendamente care au fost avizate favorabil, cu 
unanimitate, care se regăsesc în Anexă. 
           
           În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
  
 

                                                                         PREŞEDINTE, 
 

                                                                        Deputat 
                                                                            Nicolae Păun 

 
 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA         
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AMENDAMENTE 

la 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 unor persoane 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 
Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art. 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 roman în teritoriile 
adominstrate de acestea în perioada 1940-
1944.” 

Art.2, după litera d) nu va mai fi 
urmat de litera d1) deci, se 
elimină lit.d1) 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului,  culte  şi  problemele 
minorităţilor naţionale 

Faptul că  introducerea unei 
definiţii a Holocaustului pe 
teritoriul României are drept 
consecinţă, în plan juridic, 
limitarea acestei noţiuni, faţă 
de conţinutul Holocaustului; 
Prin introducerea unei astfel 
de definiţii se realizează o 
diferenţiere între Holocaust 
şi Holocaust pe teritoriul 
României deoarece, dacă 
Holocaustul a fost definit ca o 
persecuţie sistematică atât 
faţă de evrei  cât şi faţă de 
populaţia rromă, definiţia 
propusă pentru Holocaust pe 
teritoriul României, constă în 
“persecuţia sistematică şi 
anihilarea evreilor sprijinită  



Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

   de autorităţile şi instituţiile 
statului roman în teritoriile 
adminstrate de acestea în 
perioada 1940-1944.” 
 
Astfel, nu mai este precizat 
dacă acesta a cuprins sau nu 
populaţia rromă. 

2. Art. 6. se modifică şi va avea 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. 
             (2) Negarea, contestarea, aprobarea, 
justificarea sau minimalizarea în mod 
evident, prin orice mijloace, în public, a 
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 printr-o 
hotărâre definitivă a Curţii Penale 
Internaţionale, a Tribunalului Penal 
Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a  

Art. 6. se modifică, alin. (1) şi (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, contestarea, 
aprobarea, justificarea sau 
minimalizarea în mod evident, prin 
orice mijloace, în public, a 
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 printr-o hotărâre definitivă 
a Curţii Penale Internaţionale, a  

Corelarea cu punctul de 
vedere al Guvernului, 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 



Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 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 
naţionale 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. 
      (3) Săvârşirea faptelor  prevăzute la alin. 

(1) şi  (2) prin intermediul unui sistem 
informatic constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 
ani.” 

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”. 
               
     (2) Săvârşirea faptelor  
prevăzute la alin. (1) prin 
intermediul unui sistem informatic 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului,  culte  şi  problemele 
minorităţilor naţionale 

 

 


