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                                         RAPORT 
    asupra 

propunerii legislative pentru abrogarea OUG 31/2002 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată 
 

 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în 
fond, cu propunerea legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată, trimisă cu adresa nr. Pl-x 34 din 17 februarie 
2016, înregistrată cu nr. 4c-11/169 din 18 februarie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din data de 15 februarie 2016.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 
art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 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, cu modificările şi completările ulterioare, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin adresa cu nr.1069 din 7 octombrie 2015, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, 
conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.177 din 4 februarie 2016, 



întrucât consideră că “abrogarea în integralitate a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 ar genera un vid legislativ într-un domeniu deosebit de 
important care vizează atât planul educaţiei, cât şi cel al evoluţiei societăţii româneşti 
în baza principiilor ce stau la baza apartenenţei României la comunitatea europeană 
şi euro-atlantică, dar ar avea şi implicaţii negative asupra intereselor României în 
plan extern”. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, conform adresei cu nr.4c-5/123 din 24 februarie 2016 a avizat negativ 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 23 februarie 2016. 
         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform 
adresei cu nr.4c-12/71 din 1 martie 2016 a avizat negativ iniţiativa legislativă, cu 
unanimitate de voturi, în şedinţa din 1 martie 2016. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din data de 8 martie 2016. 

La şedinţă au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 26 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
de respingere a propunerii legislative pentru abrogarea OUG 31/2002 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată întrucât abrogarea în integralitate a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 ar genera un vid legislativ într-un domeniu deosebit de 
important. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente 
prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată. 
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