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Rezumat: În anul 2002, într-un context politic confuz, Guvernul a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 31, având ca 

scop, după cum o arată şi titlul, 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 studiul de faţă 

analizăm infracţiunea de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, 

contra umanităţii şi de crime de război,  așa cum este definită în prima parte a art. 5 din ordonanţă, în forma dobândită 

după amendamentele aduse de Legea 217/2015. 

 

Cuvinte cheie: justiție; interzicere organizații și simboluri; interzicerea cultului persoanelor; martiri. 

 

 

Introducere 

 

În anul 2002, într-un context politic confuz, generat de presiunile exercitate asupra României pentru 

aderarea la structurile euroatlantice, Guvernul a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 31, având ca scop, după cum 

o arată şi titlul, interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 

promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. De la data 

emiterii şi până în prezent, acest act normativ a fost supus mai multor modificări, cu scopul de a-l face mai 

eficient în combaterea faptelor incriminate. Trebuie să subliniem, aşa după cum o arată şi studiile 

sociologice, că nici în momentul adoptării ordonanţei şi nici în perioada ce a trecut de atunci n-au fost 

semnalate pericole de natura celor pe care ea le incriminează. Deci, nu existenţa unor pericole la nivel social 

a reprezentat motivaţia acestui demers legislativ. Mai mult decât atât, proiectul nici nu şi-a avut determinarea 

în vreun program politic care să fie ratificat prin vot popular, pentru ca legiferarea să fie una de esenţă 

democratică. O amplă modificare a ordonanţei s-a realizat prin Legea 217/2015, lege care a provocat din 

partea opiniei publice puternice reacţii de contestare şi respingere pe considerentul că cenzurează libertatea 

de exprimare. Legea înăspreşte sancţiunile la faptele deja incriminate prin ordonanţă, invocându-se, în 

expunerea de motive, necesitatea creşterii eficienţei în combaterea acestui gen de infracţiuni. Această 

motivaţie este însă lipsită de temei. Înăsprirea pedepselor la un anumit tip de infracţiuni s-ar justifica prin 

creşterea alarmantă a cazuisticii şi intensificarea pericolului social asupra valorilor apărate. Însă jurisprudenţa 

în acest domeniu ne arată că de la adoptarea ordonanţei nu s-au înregistrat fapte de natura celor incriminate în 

acest act normativ. Deci, expunerea de motive care insistă pe necesitatea înăspririi sancţiunilor este în 

contradicţie cu jurisprudenţa.  

 

I. Analiza infracţiunii prevăzută la art. 5 din OUG. Nr. 31/2002 

 

În studiul de faţă, ne ocupăm doar de analiza infracţiunii de promovare, în public, a cultului 

persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război,  
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definită în prima parte a art. 5 din ordonanţă, în forma dobândită după amendamentele aduse de legea 217. 

Conţinutul întregului text este următorul:  „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.”  

Deci, o primă modalitate de săvârşire a acestei infracţiuni constă în promovarea, în public, a cultului 

persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război.  

Încercăm, în cele ce urmează, o explicare a esenţei normei juridice exprimată prin acest text, pentru 

că, după cum vom vedea, el ridică multe semne de întrebare din punct de vedere al clarităţii, iar norma 

juridică, mai ales când avem de a face cu una de drept penal, n-ar trebui să nască niciun fel de confuzii, 

întrucât acestea generează, la rândul lor, comportamente arbitrare şi abuzuri din partea organelor de aplicare. 

Dacă se întâmplă aşa, înseamnă că drepturile şi libertăţile cetăţeneşti înscrise în Constituţie sunt lipsite de 

garanţii iar ordinea juridică nu mai este una specifică statului de drept.  

Revenind la text, ne atrage atenţia, în primul rând, verbul „a promova” pe care nu-l considerăm 

potrivit pentru sensul ce se doreşte a fi imprimat faptei incriminate. „A promova”, potrivit  Dicţionarului 

explicativ ilustrat al limbii române, înseamnă a absolvi şcoli, cursuri, studii, a avansa într-o funcţie, grad, 

serviciu, a pune în evidenţă calităţile unor produse pentru a le spori atractivitatea din partea publicului 

consumator în scop de vânzare.  Prin urmare, „a promova…cultul persoanelor” este o construcţie literală ce 

provoacă nedumerire şi, bineînţeles, confuzie. „Cultul persoanelor”, însemnând admiraţie, respect sau 

veneraţie, presupune o cu totul altă manifestare decât cea de promovare. Mai potrivit ar fi fost, să zicem, 

verbul „a onora” sau „a cinsti” ori „a omagia”. Intuim că ele au fost evitate, cu bună ştiinţă, considerate de 

legiuitor că fiind incompatibile cu statutul „rău famat” al persoanelor avute în vedere.   

Nici sintagma „cultul persoanelor” nu este edificatoare pentru ca textul de mai sus să aibă claritate. 

Avem în vedere opera acestor persoane, moralitatea lor, prestigiul de care s-au bucurat în timpul vieţii, modul 

cum şi-au onorat funcţiile de utilitate publică pe care le-au îndeplinit, contribuţia ce şi-au adus-o la progresul 

cultural şi ştiinţific al umanităţii sau aşa-zisele „infracţiuni  de genocid, contra umanităţii şi de crime de 

război” pentru care au fost puse sub acuzare şi condamnate?  

Expresia „cultul persoanelor” poate să însemne orice referire la cei „vinovaţi” de săvârşirea 

infracţiunilor precizate în text. Prin urmare, chiar şi valorificarea operelor şi creaţiilor lor ştiinţifice poate 

întruni, prin interpretare, conţinutul infracţiunii „de promovare”. Sunt opere care nu pot fi studiate şi înţelese 

printr-o detaşare completă de personalitatea autorilor. Deci, potrivit legii în discuţie, aceste opere, indiferent 

de valoarea lor, nu pot face obiectul studiilor, dezbaterilor publice, popularizării, fie în procesul didactic fie 

în alte domenii şi ne gândim că, în lipsa lor, instruirea şi educaţia tinerilor devine mai săracă şi mai străină de 

fundamentul ei naţional şi la fel de vitregită devine şi cultura şi tot ceea ce ţine de viaţa spirituală a acestui 

neam. Şi atunci, suntem nevoiţi să constatăm că, prin lege, ni se restricţionează accesul la cultură, ni se 

interzice dreptul la afirmarea identităţii naţionale, dacă avem în vedere că mulţi dintre cei stigmatizaţi, au fost 

promotorii idealurilor de dreptate naţională, lăsându-ne şi o impresionantă operă ca mărturie peste timp şi 

scut de apărare a drepturilor sacre ale poporului român.  

În temeiul acestei legi, nume de referinţă ale culturii şi spiritualităţii româneşti, precum Constantin 

Noica, Petre Ţuţea, Mircea Vulcănescu, Gheorghe (George) I. Brătianu, Radu Gyr, Vasile Voiculescu, 

Nechifor Crainic, Pamfil Şeicaru, Visarion Puiu, Vintilă Horia, etc. nu mai pot fi pomenite în spaţiul public, 

iar prin spaţiul public înţelegem, în primul rând, instituţiile de cultură şi învăţământ. Vina acestor titani ai 

culturii şi spiritualităţii româneşti şi, totodată, martiri ai neamului românesc, a fost aceea că, în momentele 

tragice ale mijlocului de secol XX, s-au aflat de partea interesului naţional, luptând pentru cauza dreaptă a 

poporului român. Pentru această vină au avut de suferit aspre condamnări, persecuţii şi umilinţe fizice din 

partea regimului instaurat la conducerea ţării începând cu 23 august 1944, regim aflat sub un control total din 

partea ocupantului sovietic. Iată, că un regim de ocupaţie a înscenat procese pentru decapitarea 
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intelectualităţii, urmărindu-se, prin aceasta, decimarea spiritului naţional, pentru ca poporul român să poată fi 

transformat într-o populaţie fără credinţă şi fără repere morale şi, deci, mai lesne de stăpânit, iar un alt regim, 

din zilele noastre, deşi nu se revendică oficial de la cel din anii ’50, îi continuă, cu multă „dăruire”  şi zel, 

„opera”.  

În al doilea rând, la fel de confuză este şi modalitatea de stabilire a vinovăţiei persoanelor  care ar fi 

săvârşit infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război. Potrivit art. 2, lit. c, din OUG 

31/2002, în varianta amendată de Legea 217, se consideră vinovată de săvârşirea unor astfel de infracţiuni 

persoana condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină sau prin orice hotărâre 

recunoscută în România, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost 

constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale.  

O primă observaţie este aceea că faţă de textul anterior care se referea la „infracţiuni contra păcii şi 

omenirii”, noul format introduce sintagma „infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război”.  

Credem că această înlocuire a fost generată de necesitatea unei adaptări la modificările terminologice ce au 

survenit în legislaţia penală de la adoptarea noului cod penal. Apare însă un mare semn de întrebare la care 

un răspuns neechivoc este imposibil de dat. Introducând în text sintagma „Infracţiuni de genocid, contra 

umanităţii şi de război”, aşa cum este denumirea actuală a Titlului XII din codul penal, legiuitorul a stabilit 

drept criteriu al vinovăţiei doar denumirea acestor infracţiuni sau şi conţinutul lor faptic? Dacă avem în 

vedere faptele săvârşite, judecate şi condamnate înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, ele nu pot avea 

efectele pe care le stabileşte actuala reglementare. Principiul neretroactivităţii legilor se opune categoric 

acestui fapt.  

Legiuitorul, deşi foloseşte sintagma „infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război”, intuim că 

el are în vedere nu doar faptele care se vor săvârşi în viitor, ci, mai ales, cele săvârşite în timpul celui de-al 

doilea război mondial. Intuiţia pleacă de la faptul că Ordonanţa 31/2002 acordă o atenţie specială 

Holocaustului, în legătură cu care sunt şi celelalte obiective urmărite de acest act normativ, adică interzicerea 

organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob. Atragem însă atenţia că 

expresia „infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război” folosită în textul legii, nu permite să se ia în 

considerare decât acele infracţiuni care coincid, din punct de vedere al conţinutului faptic, cu cele definite de 

actualul cod penal. Având în vedere această gravă confuzie, se transferă asupra practicii judiciare sarcina 

dificilă a interpretării care, în cel mai bun caz, va face inaplicabil acest act normativ sau va genera abuzuri şi 

acest fapt îl socotim extrem de grav. 

 

II. Scurtă privire istorică asupra justiţiei din anii ’50 

 

Dat fiind faptul că legiuitorul are în vedere condamnările pronunţate în perioada ocupaţiei staliniste 

suntem nevoiţi, pentru a înţelege spiritul acestei legi, să facem o retrospectivă asupra modului în care s-a 

înfăptuit actul de justiţie în acest timp dramatic pentru poporul român.  

După cum se ştie, lovitura de stat de la 23 august 1944, a adus România în coaliţia antihitleristă. Însă, 

cu tot efortul de război şi contribuţia sa la victoria împotriva Germaniei, nu i s-a recunoscut statutul de stat 

cobeligerant. Rusia sovietică, i-a hotărât condiţia de ţară învinsă pentru a o putea exploata şi comuniza, 

potrivit planurilor sale imperiale. Practic, încă din timpul războiului, în România s-a instaurat un regim 

tiranic de ocupaţie, care avea să accentueze drama românilor, să submineze procesul de refacere postbelic şi 

chiar să altereze, pentru multă vreme, vitalitatea poporului român. Având în vedere că acest proces era 

consecinţa unui „târg” internaţional, în faţa ocupantului sovietic nu mai rămăsese decât rezistenţa internă. 

Aceasta avea însă să fie înlăturată prin decapitarea intelectualităţii, a elitei armatei române şi a fruntaşilor 

partidelor istorice.  

În 1945, s-au emis mai multe acte normative ca instrumente juridice pentru cumplitul genocid căruia 

i-a căzut victimă o parte însemnată a intelectualităţii române din toate domeniile. După experienţele, se pare, 
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„nereuşite” ale legilor 50 51[1] emise când Rusia sovietică nu-şi consolidase încă poziţia de „stăpân” al 

României[2], s-a adoptat Legea 312[3]. Scopul declarat al legii, după cum se arată chiar în titulatura ei, a fost 

urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de „dezastrul ţării” sau de „crime de război”, fiind vizaţi, desigur, toţi 

cei care, în timpul celui de-al doilea război mondial, au făcut parte din aparatul de conducere al statului ori au 

susţinut sau, pur şi simplu au apreciat, într-un anume fel, deciziile pe care România le-a luat în această 

perioadă. România, însă, după cum se ştie, căzuse pradă jocului de interese ale celor două mari puteri 

europene, fiindu-i tranşate, prin dictate, hotarele şi blocându-i, totodată,  orice şansă de apărare, pentru ca, în 

final, dezastrul acestui „târg”, să devină capăt de acuzare tot împotriva românilor. Acest fapt rezultă, 

indubitabil, chiar din formula „sunt vinovaţi cei care”, din debutul art. 1 şi art. 2 al acestei legi, urmată de 

enumerarea faptelor ai căror autori n-ar fi putut fi altcineva decât cetăţeni români. Subliniem că, folosind o 

asemenea formulă, legea instituie prezumpţia de vinovăţie, regulă după care funcţionează justiţia regimurilor 

dictatoriale. Nu situaţia specială postbelică, după cum se mai susţine în unele „analize”,  justifica o asemenea 

politică penală, ci interesul ocupantului sovietic de a transforma România într-o gubernie. Opiniile contrare 

nu sunt de bună credinţă şi nici scuzabile, prin lipsa de informare. 

Nu e cazul să ne referim la toate cele 17 fapte ce sunt enumerate la cele două articole pentru a 

înţelege spiritul acestui act normativ, în sensul că el a fost conceput cu scopul de a da satisfacţie 

învingătorului, de a-i „legitima” statutul de „eliberator” şi de a-i întări poziţia în teritoriul ocupat. Luăm, doar 

ca exemplu, fapta încriminată la art. 2, lit. „a”. Potrivit acestui text, au fost consideraţi vinovaţi de dezastrul 

ţării, prin săvârşirea de crime de război, cei care au hotărât declararea sau continuarea războiului contra 

Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice şi Naţiunilor Unite. Fără a intra în detalii cu privire la contextul 

geopolitic în care România a intrat în acest război, ne permitem să facem precizarea că, indiferent de coaliţia 

în care s-a aflat, ea n-a urmărit altceva decât să-şi apere o cauză dreaptă. Dacă vom socoti că data de 22 iunie 

1941 a marcat începutul războiului pentru România, atunci statul român ar putea fi considerat agresor, mai 

ales că se afla şi în alianţă cu Germania. Această teză ar fi valabilă numai dacă s-ar ignora agresiunea pe care 

Rusia Sovietică a declanşat-o împotriva României doar cu un an înainte, respectiv în iunie 1940. 

Ultimatumul, considerat o declaraţie de război în toată regula, operaţiunile militare întreprinse de sovietici 

împotriva administraţiei şi armatei române aflate în retragere[4], precum şi genocidul la care a fost supusă 

populaţia de etnie română din Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa sunt dovezi incontestabile că nu România 

a fost agresorul şi că operaţiunile militare începute la 22 iunie 1941 n-au avut alt scop decât eliberarea acestor 

teritorii şi salvarea poporului român de exterminarea la care era supus de către sovietici.  

Deci, dacă legea a hotărât că dezastrul ţării a fost provocat de declararea războiului contra Uniunii 

Sovietice şi nu de agresiunea acesteia împotriva României, toţi cei care, într-un fel sau altul, au fost implicaţi 

în conducerea ţării din acea perioadă şi în deciziile sale militare, ori şi-au exprimat acordul cu politica statului 

din acel moment, au fost consideraţi vinovaţi ab initio, judecata n-a mai reprezentat altceva decât o 

formalitate pentru a da o aparenţă de drept procesului de exterminare a acelor români care, prin valoarea lor 

intelectuală, asociată cu dragostea faţă de ţară, ar fi constituit o piedică în faţa imperialismului sovietic. Că 

acesta a fost scopul legii rezultă şi din natura pedepselor, respectiv moartea sau muncă silnică pe viaţă, 

rezultatul acesteia din urmă fiind, după cum avea să se întâmple, tot eliminarea fizică a condamnaţilor.  

Aceeaşi lege reglementează şi procedura de judecare a faptelor incriminate la art. 1 şi 2, rezultând, 

din analiza acestora, că ele au fost stabilite pentru a da curs unei justiţii comandate şi nu una imparţială şi 

independentă care să garanteze corectitudinea actului de justiţie. Nu este necesară o analiză in extenso pentru 

a susţine o asemenea concluzie, ci doar citarea câtorva reguli de aşa zisă procedură judiciară.   

Astfel, cercetarea acestor fapte a fost încredinţată „acuzatorilor publici” numiţi prin „înalt decret 

regal”, la propunerea ministrului justiţiei. Faptul că legea nu a impus decât un minim de condiţii, respectiv 

cetăţenia română, majoratul şi lipsa diferenţei de sex, a lăsat la dispoziţia ministrului de justiţie libertatea de a 

numi pe oricine ar fi dorit el. Se înţelege că au fost preferate  persoane docile care să acţioneze potrivit 

obiectivelor urmărite de ocupantul sovietic. Nu s-a pus nici măcar condiţia studiilor juridice, care ar fi 
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inhibat, cât de cât, practicile inumane de cercetare a persoanelor învinuite. Puterile atribuite  acestor acuzatori 

au fost practic nelimitate.  Sesizaţi din oficiu sau de către Consiliul de Miniştri ei puteau recurge la orice 

metodă (arestări, descinderi, percheziţii, ridicări de corpuri delicte şi de acte, inclusiv cu caracter secret, de 

oriunde acestea s-ar fi aflat, imobilizări de bunuri etc.)  pentru a culege probe privind pe învinuiţi şi faptele 

imputate acestora. Magistraţii, grefierii, specialiştii din domeniul financiar, experţii din alte domenii erau 

obligaţi, sub sancţiunea legii, să le acorde sprijin şi totodată să le execute dispoziţiile. Actele întreprinse de 

acuzatorii publici, inclusiv dispunerea arestării, nu puteau fi atacate pe nicio cale. Odată cu trimiterea în 

judecată toate bunurile învinuitului erau lovite de indisponibilitate, măsura continuând să producă efecte şi în 

cazul decesului acestora, cercetările şi judecata desfăşurându-se în contra moştenitorilor. 

Judecarea acestor fapte era efectuată de către o instanţă specială, denumită „Tribunalul Poporului”, în 

componenţa căruia intrau cetăţeni români, majori, bărbaţi şi femei, aleşi dintre membrii celor şapte grupări 

politice ce alcătuiau, atunci, „guvernul de concentrare democratică”. Completele de judecată erau alcătuite 

din nouă membri, doi magistraţi şi şapte judecători ai poporului, numiţi de ministrul justiţiei. Ei nu puteau fi 

recuzaţi. Şedinţa se desfăşura după o schemă simplă, la sfârşitul căreia instanţa pronunţa şi hotărârea. Legea 

cerea ca notele de şedinţă să fie sumare. Hotărârea putea fi atacată numai cu recurs la Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie doar pentru rea compunere a instanţei sau greşita aplicare a pedepsei. Recursul se declara oral 

înaintea instanţei şi se judeca în termen de trei zile.  

Se înţelege, din aceste reguli, că era vorba de o procedură „specială”, care trebuia să se desfăşoare 

într-un termen scurt, prin lege stabilindu-se ca urmărirea şi judecarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de 

crime de război să se facă până la 1 septembrie 1945. Precizăm că legea 312, în baza căreia s-au desfăşurat 

aceste procese, a intrat în vigoare la 24 aprilie 1945. Şi acest termen, extrem de scurt pentru asemenea 

procese, vine să confirme că, în fapt, n-a fost vorba de un act de justiţie în adevăratul sens al cuvântului, fiind 

practic imposibil de îndeplinit actele procedurale ce s-ar fi impus ci, aşa după cum s-a mai spus, de un 

camuflaj juridic, menit să mascheze genocidul planificat de ocupantul sovietic şi guvernarea impusă de el, 

atunci, României. Urgenţa a avut o singură cauză, respectiv înlăturarea oricărei forme de opoziţie faţă de 

planul de sovietizare a ţării, iar situaţia postbelică, caracterizată prin confuzie, instabilitate şi prezenţa 

trupelor străine era extrem de favorabilă şi trebuia valorificată la maxim. 

 

Concluzii  

 

S-au elaborat numeroase studii istorice şi juridice care susţin această teză, au fost pomeniţi martirii 

neamului românesc care şi-au găsit sfârşitul în această diabolică maşinărie, numită, impropriu, „justiţie”, a 

fost blamat colaboraţionismul de care s-au „învrednicit” unii cetăţeni „români”.  Încă din timpul fostului 

regim, când elementul etnic românesc s-a întărit în structura partidului comunist, înlocuindu-l pe cel alogen, 

au fost dispuse anchete şi s-au făcut demascări publice cu privire la crimele săvârşite în această perioadă.  

Cu atât mai mult, astăzi, când statul s-a organizat pe principii democratice, poziţia oficială de 

condamnare a acestei perioade ar trebui să fie mai fermă şi neechivocă. Constatăm însă cu surprindere că 

deşi, oficial, comunismul a fost condamnat, se legitimează prin acte normative hotărâri ale „Tribunalului 

Poporului” care, după cum s-a arătat, a fost un  instrument la dispoziţia puterii dictatoriale de atunci. 

Constituit în acest scop, el a funcţionat în afara regulilor şi principiilor care garantează o justiţie echitabilă, 

cum ar fi separarea funcţiilor judiciare, prezumpţia de nevinovăţie, aflarea adevărului, dreptul la apărare, 

respectarea demnităţii umane, aplicarea legii în timp  şi spaţiu, neretroactivitatea legii etc. 

În loc să fie tratat ca un fapt nefericit din istoria poporului român şi, totodată, obiect de studiu pentru 

o mai clară evidenţiere a cauzelor ce l-au generat şi a condiţiilor ce l-au favorizat, astfel ca datele obţinute să 

permită stabilirea unui traiect mai sigur şi mai prosper pentru neamul românesc, „legiuitorul” de astăzi al 

României, în condiţii „democratice”, îi conferă consecinţe juridice. După cum s-a arătat mai sus, acestea 

ţintesc tot către valorile identitare ale poporului român. O „nedumerire” în loc de concluzie: cum de se 
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întâmplă ca activiştii de astăzi ai genocidului cultural la care este supus poporul român să fie tocmai fii celor 

care au bolşevizat România în anii ’50 şi i-au alterat esenţa spirituală? Ce diabolic arc peste timp s-a produs 

şi cum de s-a ajuns ca neamul românesc să fie adus în starea de a nu mai avea nici dreptul dar nici puterea de 

a reacţiona? 
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