
Cum încalcă drepturile omului legea contra legionarilor

Acest articol specifică mai exact, punct cu punct, cum anume iniţiativă legislativă, prin prevederile ei actuale, este împotriva drepturilor omului  
şi împotriva Constituţiei României.  Legea 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 persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra 
păcii şi omenirii, Senatul României poate fi citită aici: http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13b663FG.pdf

Am mai scris în legătură cu acest subiect:
Protestele naţionaliste împotriva exploatărilor cu cianuri şi prin fracţionare hidraulică – libertate sau abuz al     democraţiei?   - http://is.gd/vlucHD

Legea condamnării legionarilor folosită împotriva naţionalismului şi patriotismului românesc, împotriva drepturilor omului şi împotriva     Constituţiei   - 
http://is.gd/Ex9h7F

Legea lui Crin Antonescu, Roşia Montană şi viitoarea cenzură din     România   - http://is.gd/pZhwk1
Modificarea O.U.G. 31/2002 este un atac la adresa conştiinţei ortodoxe a poporului român şi la adresa democraţiei -  http://is.gd/Qtx7fs

Ce implicaţii are  proiectul de lege Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, (adoptata de Adunarea 
Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948), 
cu extrase selective din textul declaraţiei

Cum intră  în  conflict  proiectul  de  lege  cu 
drepturile omului

1 Cf.  Art  2  lit.  a),  prin  organizaţie  cu  caracter 
legionar se înţelege inclusiv orice grup format din 
trei sau mai multe persoane care îşi desfăşoară 
activitatea temporar  sau permanent, în  scopul 
promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor 
legionare

Art  2  lit.  b)  prin  simboluri  legionare  se  înţeleg 
inclusiv  drapelele,  emblemele,  insignele, 
uniformele,  sloganurile,  formulele  de  salut, 
precum  şi  orice  asemenea  însemne,  care 
promovează  ideile,  concepţiile  sau  doctrinele 
prevăzute la lit. a)

art.  2,  spune că  fiecare  om se  poate  prevala  de toate  drepturile  si 
libertatile  proclamate  in  prezenta  Declaratie  fara  nici  un  fel  de 
deosebire ca, de pilda, opinie politica sau orice alta opinie 

Opiniile legionare sunt incriminate şi interzise, 
dar  nu  scrie  nicăieri  ce  înseamnă  mai  exact 
„legionar”,cine  stabileşteşi  în  ce condiţii  dacă 
cineva este legionar sau nu.

2 Art.  6  (1)  Negarea,  contestarea,  aprobarea, 
justificarea  sau  minimalizarea  în  mod  evident, 
prin orice mijloace,  în public,  a Holocaustului,a 
şa  cum  este  definit  în  prezenta  lege,  ori  a 
efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Art.  7¹  -  (1)    Constituie  infracţiuni  şi  se 
sancţionează  [...]   a)  utilizarea  în  public  a 
simbolurilor legionare.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar. 

Nu se specifică clar în conţinutul legii ce anume 
înseamnă exact „Holocaust”, cum este cuvântul 
delimitat conceptual, ideologic şi nici „legionar”, 
prin urmare măsurile de restrângere a libertăţii 
pot fi aplicate arbitrar. Cine opreşte autorităţile 
să califice drept „legionare” protestele împotriva 
Roşiei Montane şi a gazelor de şist?

http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13b663FG.pdf
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/drepturi_onu.php
http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13b663FG.pdf
http://discerne.wordpress.com/2013/12/04/legea-lui-crin-antonescu-rosia-montana-si-viitoarea-cenzura-din-romania-de-razvan-goldstein/
http://discerne.wordpress.com/2013/12/03/legea-condamnarii-legionarilor-folosita-impotriva-nationalismului-si-patriotismului-romanesc-impotriva-drepturilor-omului-si-impotriva-constitutiei-de-stefan-alexandrescu/
http://discerne.wordpress.com/2013/12/01/protestele-nationaliste-impotriva-exploatarilor-cu-cianuri-si-prin-fractionare-hidraulica-libertate-sau-abuz-al-democratiei-de-stefan-alexandrescu/
http://discerne.wordpress.com/2013/12/06/modificarea-o-u-g-312002-este-un-atac-la-adresa-constiintei-ortodoxe-a-poporului-roman-si-la-adresa-democratiei-de-stefan-alexandrescu/


3 Cf.  Art  2  lit.  a)  prin  organizaţie  cu  caracter 
legionar se înţelege inclusiv orice grup format din 
trei sau mai multe persoane care îşi desfăşoară 
activitatea temporar  sau permanent, în  scopul 
promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor 
legionare

cf,  Art.  7¹  -  (1)    Constituie  infracţiuni  şi  se 
sancţionează  inclusiv  a)  utilizarea  în  public  a 
simbolurilor legionare.

b) desfăşurarea  în  public  a  unei  activităţi, 
temporare sau permanente, în scopul promovării 
ideilor, concepţiilor sau a doctrinelor legionare

Articolul 18,
Orice  om are  dreptul  la  libertatea  gindirii,  de  constiinta  si  religie; 
acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, 
precum  si  libertatea  de  a-si  manifesta  religia  sau  convingerea, 
singur sau impreuna cu altii, atit in mod public, cit si privat, prin 
invatatura, practici religioase, cult si indeplinirea riturilor. 

Articolul 19
Orice  om are  dreptul  la  libertatea  opiniilor  si  exprimarii;  acest  drept 
include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si 
libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin 
orice mijloace si independent de frontierele de stat. 

Articolul 20
Orice  persoana  are  dreptul  la  libertatea  de  intrunire  si  de  asociere 
pasnica. 

Ideile,  concepţiile  şi  doctrinele  legionare  sunt 
infracţiuni  prin  lege,  dar  astfel  se  limitează 
însăşi  libertatea  de  conştiinţă,  libertatea  de 
întrunire  şi  împărtăşire  a  ideilor  şi  opiniilor, 
libertatea de a căuta informaţii şi idei, libertatea 
de asociere paşnică. 
Degeaba  spun  prin  vorbe  unii  politicieni  că 
legea nu îi va viza pe ortodocşi, pe protestatarii 
care n-au nicio legătură cu legionarii, atâta timp 
cât textul legii este vag şi atotcuprinzător. 
Există o contradicţie flagrantă între textul legii şi 
aceste  drepturi  umane  fundamentale 
inalienabile. 

4 Art. 5 – Fapta persoanei de a promova, în public, 
cultul  persoanelor  vinovate  de  savârsirea  unor 
infractiuni  contra  pacii  si  omenirii,  crime  de 
razboi  sau  crime  contra  umanitatii,  precum  si 
fapta de a promova, în public, idei, conceptii sau 
doctrine legionare, în sensul dat de art. 2 lit. a) 
din  prezenta  ordonanta  de  urgenta,  se 
pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani si 
interzicerea unor drepturi”.

Articolul 26 
Invatamintul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii 
umane  si  intarirea  respectului  fata  de  drepturile  omului  si  libertatile 
fundamentale. El trebuie sa promoveze intelegerea, toleranta, prietenia.

Articolul 27 
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care 
decurg din orice lucrare stiintifica,  literara sau artistica al  carei  autor 
este.

De exemplu, Mircea Eliade a fost legionar. Cine 
stabileşte  care  din  ideile  lui  literare  sau 
filosofice sunt legionare? 
Va fi profesorul de filosofie, de istoria religiilor 
sau de literatură pasibil de închisoare dacă îşi 
va exprima în faţa elevilor/studenţilor admiraţia 
faţă de Mircea Eliade?
Vor  mai  avea  dreptul  autorii  şi  istoricii  să 
publice lucrări fără să fie supuşi unei cenzuri?

5 Art.  II  specifică  inclusiv  că  legea  nr.  107/2006 
privind  aprobarea  OUG  nr  31/2002  va  fi 
republicată,  dându-se  textelor  o  nouă 
numerotare.  Orice  dispoziţii  contrare  se 
abrogă. 

Articolul 28
Orice persoana are dreptul la o orinduire sociala in care drepturile si 
libertatile expuse in prezenta Declaratie pot fi pe deplin infaptuite. 

Articolul 30
Nici  o  dispozitie  a  prezentei  Declaratii  nu  poate  fi  interpretata  ca 
implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda 
la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spre desfiintarea 
unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta Declaratie. 

Orânduirea  socială  a  României  se  schimbă, 
instaurându-se în locul democraţiei cenzura şi 
dictatura. 
Această lege abrogă orice dispoziţii contrare ei, 
tocmai pentru că desfiinţează drepturi şi libertăţi 
enunţate  în  declaraţia  universală  a  drepturilor 
omului.



Ce implicaţii are  proiectul de lege Convenţia pentru apărarea Drepturilor  Omului  şi  a 
Libertăţilor fundamentale Roma, 4.XI.1950 - extrase 

Cum intră  în conflict  proiectul  de lege 
cu convenţia pentru apărarea drepturile 
omului

1 Cf. Art 2 lit. a) prin organizaţie cu caracter legionar se 
înţelege inclusiv  orice grup format din trei  sau mai 
multe  persoane  care  îşi  desfăşoară  activitatea 
temporar  sau  permanent, în  scopul  promovării 
ideilor, concepţiilor sau doctrinelor legionare

cf,  Art.  7¹  -  (1)    Constituie  infracţiuni  şi  se 
sancţionează  inclusiv  a)  utilizarea  în  public  a 
simbolurilor legionare.

b) desfăşurarea în public a unei activităţi, temporare 
sau  permanente,  în  scopul  promovării  ideilor, 
concepţiilor sau a doctrinelor legionare

ARTICOLUL 14 

Interzicerea discriminării 

Exercitarea  drepturilor  şi  libertăţilor  recunoscute  de 
prezenta Convenţie trebuie să fie  asigurată fără nicio 
deosebire bazată, pe, opinii politice sau orice alte opinii

Proiectul  de  lege  asigură  discriminarea, 
deosebirea selectivă bazată pe opinii, idei, 
concepţii  care  nu  sunt  clar  definite, 
garantând astfel nu drepturile, ci abuzurile. 

2 Art. II specifică inclusiv că legea nr. 107/2006 privind 
aprobarea OUG nr 31/2002 va fi republicată, dându-
se  textelor  o  nouă  numerotare.  Orice  dispoziţii 
contrare se abrogă. 

ARTICOLUL 18 

Limitarea folosirilor restrângerilor drepturilor 

Restricţiile  care,  în  termenii  prezentei  Convenţii,  sunt 
aduse respectivelor drepturi şi libertăţi, nu pot fi aplicate 
decât în scopul pentru care ele au fost prevăzute. 

Protocolul 6
ARTICOLUL 3 

Interzicerea derogărilor 

Nicio derogare de la dispoziţiile prezentului Protocol pe 
temeiul articolului 15 din Convenţie nu este îngăduită. 

Protocolul 6

ARTICOLUL 4 

Interzicerea rezervelor 

Nicio  rezervă  la  dispoziţiile  prezentului  Protocol  pe 
temeiul articolului 57 din Convenţie nu este admisă. 

Scopul nu este clar, deoarece definiţiile nu 
sunt  clare,  nu  sunt  complete.  Limitele  în 
care se încadrează ceea ce constituie sau 
nu constituie infracţiune nu sunt specificate 
precis. Formularea vagă şi generală a legii 
îi  conferă  un  temei  legal  pentru  abuzuri 
nelimitate  împotriva  cetăţenilor  şi  pentru 
încălcarea flagrantă a convenţiei europene. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf
http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13b663FG.pdf


Ce implicaţii are  proiectul de lege Constituţiei României  - extrase selective Cum intră în conflict cele două

1 Cf.  Art  2  lit.  a),  prin  organizaţie  cu  caracter  legionar  se 
înţelege  inclusiv  orice  grup  format  din  trei  sau  mai  multe 
persoane  care  îşi  desfăşoară  activitatea  temporar  sau 
permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau 
doctrinelor legionare

Art  2  lit.  b)  prin  simboluri  legionare  se  înţeleg  inclusiv 
drapelele,  emblemele,  insignele,  uniformele,  sloganurile, 
formulele de salut, precum şi orice asemenea însemne, care 
promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. 
a)

CAPITOLUL II 
Drepturile şi libertăţile fundamentale 
ARTICOLUL 29
Libertatea conştiinţei 
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea 
credinţelor  religioase  nu  pot  fi  îngrădite  sub  nici  o 
formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie 
ori  să  adere  la  o  credinţă  religioasă,  contrare 
convingerilor sale. 
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să 
se  manifeste  în  spirit  de  toleranţă  şi  de  respect 
reciproc. 

Ideile,  concepţiile  şi  doctrinele  legionare  sunt 
infracţiuni  prin  lege,  dar  astfel  se  limitează  însăşi 
libertatea de conştiinţă, libertatea opiniilor.
Proiectul  de  lege  manifestă  lipsă  de  toleranţă  şi 
respect la adresa oricăror concepţii decretate de stat 
ca „legionare”.
Termenul  de „legionar”  nu  este  clar  definit.  Ce  idei 
sunt legionare?
Degeaba spun prin vorbe unii politicieni că legea nu îi 
va viza pe ortodocşi, pe protestatarii care n-au nicio 
legătură cu legionarii, atâta timp cât textul legii este 
vag şi atotcuprinzător. 
Folosirea abuzivă a acestei legi nu este restricţionată. 
Ce opreşte statul să decreteze spre exemplu simbolul 
crucii creştine drept legionar şi să-l interzică?

2 Art. 7¹ - (1)   Constituie infracţiuni şi se sancţionează [...]  a) 
utilizarea în public a simbolurilor legionare.

Art.  5  –  Fapta  persoanei  de  a  promova,  în  public,  cultul 
persoanelor  vinovate  de  savârsirea  unor  infractiuni  contra 
pacii si omenirii, crime de razboi sau crime contra umanitatii, 
precum si fapta de a promova, în public, idei, conceptii sau 
doctrine legionare, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta 
ordonanta de urgenta, se pedepseste cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi”.

Art. 6, alin (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

ARTICOLUL 30 
Libertatea de exprimare 
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau 
a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu 
grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă. 
(3)  Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa 
publicaţii. 
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. 

Faptele nu sunt clar descrise şi limitate în textul de 
lege. 
Legea  creează  cadrul  pentru  instaurarea  unei  noi 
cenzuri. 
Libertatea presei este anulată. 
Publicaţiile  „legionare”  (orice  o  fi  însemnând  asta) 
sunt suprimate. 
Un  profesor  de  istorie  mai  poate  să  folosească  o 
reţea electronică pentru a-i instrui  pe elevii/studenţii 
săi cu privire la Holocaust? Aceştia mai au dreptul să 
emită opinii pentru înţelegerea fenomenului? 
Un istoric mai poate să aducă o argumentaţie istorică 
liberă  pe  un  blog  sau  trebuie  mai  întâi  să  fie 
cenzurat?

3 Art.  5  –  Fapta  persoanei  de  a  promova,  în  public,  cultul 
persoanelor  vinovate  de  savârsirea  unor  infractiuni  contra 
pacii si omenirii, crime de razboi sau crime contra umanitatii, 
precum si fapta de a promova, în public, idei, conceptii sau 
doctrine legionare, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta 
ordonanta de urgenta, se pedepseste cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi”.

ARTICOLUL 33
Accesul la cultură 
(2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea 
şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale 
nu poate fi îngrădită.
(3)  Statul  trebuie  să  asigure  păstrarea  identităţii 
spirituale,  sprijinirea  culturii  naţionale,  stimularea 
artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, 
dezvoltarea  creativităţii  contemporane,  promovarea 
valorilor culturale şi artistice ale României în lume. 

De  exemplu,  Mircea  Eliade  a  fost  legionar.  Dacă 
unele  din  ideile  operelor  sale  sunt  calificate  drept 
„legionare” acele opere pot fi interzise. 
De asemenea,  Dumitru Stăniloaie  a fost  arestat  de 
comunişti ca legionar, chiar dacă el a fost împotriva 
mişcării legionare. 
Dacă un protestatar foloseşte paşnic un citat al unui 
autor decretat „legionar” pe o pancartă, autorul poate 
fi incrimnat?
Operele  lui  Mircea  Eliade   şi  Dumitru  Stăniloaie 
constituie valori culturale şi artistice ale omenirii – ele 
pot fi interzise în temeiul acestei legi abuzive.

4 Art 2 lit. a) prin organizaţie cu caracter legionar se înţelege 
orice grup format din trei sau mai multe persoane care îşi 
desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul 

ARTICOLUL 39 
Libertatea întrunirilor 
Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte 

Majoritatea  protestelor  paşnice  care  s-au  realizat 
împotriva  cianurării  totale  la  Roşia  Montană  şi  a 
fracţionărilor  hidraulice  au  fost  susţinute  de 

http://legeaz.net/constitutia-romaniei/
http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13b663FG.pdf


promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor legionare
Art.  5  –  Fapta  persoanei  de  a  promova,  în  public,  cultul 
persoanelor  vinovate  de  savârsirea  unor  infractiuni  contra 
pacii si omenirii, crime de razboi sau crime contra umanitatii, 
precum si fapta de a promova, în public, idei, conceptii sau 
doctrine legionare, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta 
ordonanta de urgenta, se pedepseste cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi”.

întruniri  sunt  libere  şi  se  pot  organiza  şi  desfăşura 
numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
ARTICOLUL 49 
Protecţia copiilor şi a tinerilor 
(5)  Autorităţile  publice  au  obligaţia  să  contribuie  la 
asigurarea  condiţiilor  pentru  participarea  liberă  a 
tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală 
şi sportivă a ţării. 

participanţi tineri. 
Dacă  pe  temeiul  acestei  legi  se  incriminează 
asemenea subiecte ca „legionare”, atunci asemenea 
mitinguri precum şi orice fel de întâlnire şi dezbatere 
publică pe aceste subiecte vor fi interzise, la fel ca şi 
participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, 
economică şi culturală a ţării. 

5 Art.  II  –  Legea  nr.  107/2006  privind  aprobarea  OUG  nr 
31/2002  va  fi  republicată,  dându-se  textelor  o  nouă 
numerotare. Orice dispoziţii contrare se abrogă. 

ARTICOLUL  53.  Restrângerea  exerciţiului  unor 
drepturi sau al unor libertăţi 
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi 
restrâns  numai  prin  lege  şi  numai  dacă  se  impune, 
după  caz,  pentru:  apărarea  securităţii  naţionale,  a 
ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi 
a  libertăţilor  cetăţenilor;  desfăşurarea  instrucţiei 
penale;  prevenirea  consecinţelor  unei  calamităţi 
naturale,  ale  unui  dezastru  ori  ale  unui  sinistru 
deosebit de grav. 
(2)  Restrângerea  poate  fi  dispusă  numai  dacă  este 
necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie 
să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să 
fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce 
atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. 

Această  lege  este  pur  şi  simplu  anticonstituţională, 
întrucât restrânge nenecesar în mod grav drepturi şi 
libertăţi,  apărate  de  Constituţia  României  şi 
convenţiile şi tratatele constituţionale la care România 
face parte. 
Este  o  măsură  complet  disproporţională  cu  situaţia 
care  a  creat-o,  profund  discriminatorie  şi  care 
sfârşeşte libertăţi ale cetăţenilor români
Mai mult,  presiunile sociale care pot izbucni din 
interzicerea acestor drepturi  pot pune în pericol 
securitatea  naţională  şi  ordinea,  declanşând  un 
potenţial război civil. 

6 Art.  5  –  Fapta  persoanei  de  a  promova,  în  public,  idei, 
conceptii sau doctrine legionare, în sensul dat de art. 2 lit. a) 
din  prezenta  ordonanta  de  urgenta,  se  pedepseste  cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi”.

ARTICOLUL 55 
Apărarea ţării 
(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România. 

Dacă  o  autoritate  publică  interpretează  drept 
„legionare”  protestele  împotriva  exploatărilor  cu 
cianuri  de  la  Roşia  Montană  sau  a  fracţionărilor 
hidraulice,  atunci  se  interzice  sau  nu  libertatea 
patriotică de a protesta împotriva acestor exploatări?

7 ARTICOLUL 57
Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-
şi  exercite  drepturile  şi  libertăţile  constituţionale  cu 
bună-credinţă,  fără  să  încalce drepturile  şi  libertăţile 
celorlalţi. 

Iniţiatorii acestui proiect de lege, cetăţenii români Crin 
Antonescu,  George  Scutaru  şi  Andrei  Gerea  îşi 
exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu rea-
credinţă, propunând o lege  care încalcă drepturile şi 
libertăţile celorlalţi. 

8 Art. 6 (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau 
minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, 
a Holocaustului,a şa cum este definit în prezenta lege, ori a 
efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 7¹ - (1)   Constituie infracţiuni şi se sancţionează [...]  a) 
utilizarea în public a simbolurilor legionare.

ARTICOLUL 69 
Mandatul reprezentativ 
(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt 
în serviciul poporului. 

Proiectul  de  lege  este  susţinut  public  de  către 
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România "Elie Weisel". 
Nu  se  specifică  clar  în  conţinutul  legii  ce  anume 
înseamnă Holocaust şi nici legionar, nu înţeleg cum 
acest proiect de lege este în interesul poporului, mai 
ales  când  deja  există  legislaţie  suficientă  care  să 
condamne antisemitismul


