
G U v E R N U L R o M A N I nI
Institutul Na;ional pentru Studierea Holocaustului din RomAnia ,,Elie V4iesel"

Bucure;ti, Bd. Dacia 89, sector 2 * TellFax +40-21-318 09 39
*http 

: //www. i nshr-ew.rolx e-mail : offi ce@inshr-ew.ro

OUG nr 3112002 cu privire la interzicerea simbolurilor qi ideologiilor fasciste - l5 ani
de la adoptare

in urml cu l5 ani, pe data de 28 Martie 2002, a fost publicati in Monitorul Oficial Ordonanla
de urgen!5 a Guvemului nr. 3112002 privind interzicerca organiza\illor gi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob qi a promovirii cultului persoanelor vinovate de sdvirqirea unor infracliuni
contra picii qi omenirii. Expunerea de motive a Guvernului sublinia cd adoptarea Ordonanlei
corespunde cerinlelor Uniunii Europene in domeniul combaterii manifestdrilor extremiste care, incd
din acea perioadS, cunogteau o recrudescenfE in Europa.

Incriminarea cultului persoanelor vinovate qi condamnate pentru rolul lor in persecufia qi

exterminarea evreilor gi romilor, precum gi sanclionarea actelor de negare a Holocaustului conferd
OUG 3112002 un statut asemdndtor legilor memoriei adoptate in mai multe state din Europa
OccidentalS. Astfel, confinutul ordonan]ei protejeazd,demnitatea victimelor de ac]iunile prin care sunt
elogiate, minimalizate, distorsionate sau negate fascismul Ei politicile genocidare .

Degi forma ini1ial6 a ordonanfei incrimina negarea Holocaustului, acesta a fost definit abia
prin Legea 10712006 de aprobare a OUG. in timpul dezbaterilor parlamentare pentru adoptarea Legii
10712006 au existat iniliative de a restringe definilia Holocaustului astfel incdt responsabilitatea
pentru politicile de persecu{ie qi exterminare s[ fie atribuitd exclusiv autoritdfilor naziste. Forma
final5 adoptatd de Parlament sublinia insd, in conformitate cu Raportul final al Comisiei Wiesel,
responsabilitatea Germaniei naziste, precum gi a alialilor qi colaboratorilor sli pentru perseculia ;i
anihilarea evreilor europeni, fdcdnd posibild interpretarea ci qi statul romAn este responsabil pentru
Holocaust.

ln perioada 2002-2006, din cele 25 de cauze solulionate privind infracfiunile prevdzute de
OUG 3112002, doar pentru un numir de 6 au fost luate hot[rdri de trimitere in judecatd. in perioada
2007-2015, din 707 cauze solufionate, pentru doar 7 s-a dispus trimiterea in judecatd.

Modul in care au fost interpretate prevederile OUG 3 ll20O2 a ldsat sI se inlele agd, cd,RomAnia
nu a cunoscut o versiune locald a fascismului, o interpretare ce contrazice opiniile majorit6lii
istoricilor gi politologilor care au studiat Miqcarea Legionard. Astfel, deqi ordonanfa interzice
utilizarea in public a simbolurilor fasciste, rasiste qi xenofobe, autorit6file au considerat cd
simbolistica legionard prezentd, pe spaliul public nu intrd sub incidenla legii. prezenfa drapelului qi
siglei Mi;cdrii Legionare in locuri publice precum DNl, in apropierea p6durii T0nc6beqti sau pe
falada unei clddiri din Bucuregti care se pretinde a fi sediul Migcdrii Legionare, precum gi portul
uniformelor legionare au fost tolerate de autoritdli.

De asemenea, de la adoptarea ordonantei, conform datelor disponibile, nu a fost sanclionati
nicio persoand pentru negarea Holocaustului din Rominia, in ciuda faptului cd acest tip de discurs
este frecvent intAlnit, mai ales in mediul online. Conform rafionamentului parchetului de pe l6ng6
Tribunalul Sibiu exprimat intr-o cauzd din anul 2OO5,punerea in discutie a existenlei Holocaustului
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din RomAnia este diferitd de negarea sau contestarea fenomenului Holocaust in intregul sdu qi nu
poate atrage rdspunderea penalS.

Entuziasmul pentru aplicarea OUG 3112002 s-a manifestat mai degrabd in cazurile unor
persoane care au diseminat materiale de propagand[ legate de o versiune "strdin5" a fascismului,
respectiv nalional-socialismul. Utilizarea zvasticii sau a unor simboluri ale SS-ului in public, rostirea
formulei de salut "Heil Hitler" sau intenlia de diseminare a unor broquri laudative la adresa lui Adolf
Hitler au generat un r[spuns prompt din partea autoritdtilor, spre deosebire de cazurile in care sigla,
uniforma sau imnul Miqcdrii Legionare, precum ;i elogierea acestei organiza[ii, au fost ignorate.

Acest tratament diferentiat al manifestirilor fasciste sau negafioniste iEi are un corespondent
gi in modul in care s-a reactionat la cultul persoanelor condamnate pentru crime de rdzboi sau crime
impotriva umanitSlii. Montarea unui bust dedicat lui Albert Wass de citre un localnic din Mureq a

atras in anul 2015 o reacfie promptd din partea autoritdlilor care,in mod justificat, au demarat cercetlri
penale. in acelagi timp, prezenla intr-o bisericd din Bucureqti a unei picturi care il infrliqeazd pe Ion
Antonescu sau amplasarea bustului s[u intr-o galerie a "marilor oameni politici" din incinta unui
muzeu judefean nu au fost tratate cu aceeagi severitate de cdtre instituliile abilitate. Mai mult, in ciuda
prevederilor OUG 3112002, in RomAnia incd existd strdzi, qcoli sau biblioteci care poartd numele unor
persoane condamnate pentru crime de rdzboi sau crime impotriva umanitdfii ori busturi dedicate
acestora.

Adoptarea de cdtre Parlamentul Rom0niei in anul 2015 a unor amendamente care includ in
mod explicit, pe l0ngd simbolurile gi ideologiile deja incriminate de OUG 3112002, qi pe cele
legionare, precum qi definilia Holocaustului pe teritoriul Rom0niei, oferl posibilitatea efectivd ca
victimele regimului condus de Ion Antonescu qi ale Migc[rii Legionare sd beneficieze in mod
simbolic de reparafia cuvenitS. Avdnd in vedere semnalele de alarml exprimate in ultimii doi ani de
numeroase organizalii neguvemamentale gi guvemamentale in legdturd cu recrudescenla
antisemitismului, rasismului gi a xenofobiei in Europa, precum qi intensificarea discursului instigator
la urd in Rom6nia, ne exprimdm convingerea cd aplicarea cu responsabilitate a OUG 3ll2OOZ poate
contribui laprezervarea unei societdfi democratice qi pluraliste.


