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AVIZ 
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                                         
săvărşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi 
avizare 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 săvărşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii, trimis cu adresa nr. P.L.183 din 11 mai 2005 şi înregistrat sub 
nr. 32/271 din 12 mai 2005. 

 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut 
proiectul de lege, în şedinţa din 17 mai 2005. 
  
 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, comisia a hotărât avizarea favorabilă  
a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, cu următoarele amendamente:  

 La punctul 2 al articolului unic, lit. d) va avea 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 dl. dep. Viorel 
Oancea). 

 
 La punctul 4 al articolului unic, art. 4, alin (1) va avea următorul cuprins: 

”Confecţionarea, vânzarea, 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 dl.dep. Viorel Oancea).  

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 
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