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Legea scelerată 
 

Un psihopat – pe numele lui Sorin Ilieșiu – avea o idee fixă. Să îi bage pe comuniști la 

pușcărie. Nu i-a ajuns că democrația românească interzisese de 12 ori înscrierea în 

tribunal a oricărui partid comunist. Nici că, după 8 ani de așteptare CEDO a infirmat 

respingerea de către tribunal a înscrierii Partidului Comuniștilor al lui Gheorghe 

Ungureanu. Degeaba, dar asta e altă discuție.  

Nu. El a adunat pe lîngă el deputați de la PSD și UNPR și a lansat un proiect de lege 

aberant pe care l-a trimis spre dezbatere în Senat în septembrie 2015, devenind proiectul  

L639/2015 , cu titlul exact ”Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter 

comunist” și care arăta așa  

 

 
 

De mirare este cum așa ceva a fost acceptat de comisia juridică. Spre rușinea lor, unii 

deputați s-au înhăitat cu el la ea, crezînd poate că o să obțină mai multe voturi? 

Îi aveți  mai  jos, împreună cu istoricul procedurii. 

 

https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=L639&an_cls=2015
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Număr de înregistrare Senat: L639/2015  

  

Număr de înregistrare Camera Deputaților:  

Adresa: -  

Prima cameră: Senat 

Tip inițiativă: Propunere legislativă 

Inițiatori: 

Bumbu Octavian-Liviu - senator UNPR; Butnaru Florinel - 

senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Cadăr 

Leonard - senator PSD; Cordoş Alexandru - senator PSD; 

Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - 

senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Frătean Petru-

Alexandru - senator PSD; Iliescu Lucian - senator UNPR; 

Ilieşiu Sorin - senator Independent; Iovescu Ioan - senator 

UNPR; Marin Nicolae - senator PSD; Mihai Neagu - senator 

UNPR; Mitu Augustin-Constantin - senator PSD; Oprea 

Stefan-Radu - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; 

Saghian Gheorghe - senator PSD; Sârbu Ilie - senator PSD; 

Stuparu Timotei - senator PSD; Toma Ion - senator UNPR; 

Vasiliev Marian - senator UNPR 

Număr de articole: 2 

Avizul Consiliului Legislativ: 1129/21.10.2015 

Procedura de urgență: Da 

Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere 

Caracterul legii: Organică 

Opiniile persoanelor interesate asupra 

propunerilor legislative aflate în consultare 

publică: 

Opinii trimise (18)  

 

 

 
Data Acțiunea 

 Derularea procedurii legislative 

17-09-2015  Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b460  

22-09-2015  trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 22.10.2015)  

22-09-2015  trimis pentru punct de vedere la Guvern  

21-10-2015  primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 1129/21.10.2015 (negativ)  

23-11-2015  cu nr.L639 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată  

23-11-2015  trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 

(TERMEN: 15/12/2015)  

23-11-2015  trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 

09/12/2015)  

10-12-2015  Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 319-NEGATIV  

23-02-2016  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 372-

NEGATIV  

01-03-2016  înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului  

02-03-2016  înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului  

07-03-2016  înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului  

08-03-2016  înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului  

08-03-2016  trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări  

17-03-2016  primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 393/17.03.2016 (negativ)  

23-03-2016  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 372-

https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=L639&an_cls=2015
https://www.senat.ro/LegiProiectAdmin.aspx?Cod=19262
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NEGATIV  

29-03-2016  adoptat de Senat adoptată potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată  

 

A primit, după cum se vede aviz negative de la Consiliul Legislativ în octombrie 2015, de 

la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi în decembrie 2015,  și de la 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări în februarie 2016. Omul nu s-

a lăsat și a introdus-o pe ordinea de zi a Senatului în 4 ședințe successive și pe 29 martie 

2016 a fost adoptată de Senat.  

Noua formă suna așa 

 

 

 
Adică la fel.  
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Nu știu ce au discutat senatorii.  

Dar știu că a fost și o voce a rațiunii, cea a Gabrielei Crețu. Care a avut următoarea 

intervenție (http://www.gabrielacretu.ro/antitotalitarismul-se-supune-la-proba-nu-se-

legifereaza.html ) 

” Stimați colegi,Sunt un om de stânga. Cred în om, în capacitatea și dreptul său de a decide 

pentru sine. Cred în democrație, mai presus de orice. Că nu apreciez decât ierarhiile de valori, 

nu pe cele de putere, pot depune mărturie șefii mei; că sunt deschisă dialogului, oricine mă 

cunoaște.Consider că orice tendință dictatorială sau totalitară -  nu doar regimurile instaurate -  

indiferent de culoarea politică, reprezintă opusul democrației și trebuie combătută. 

Dar trebuie combătută prin mai multă democrație, prin participare, prin educație, prin cultură 

politică, nu prin măsuri totalitare în sens invers. 

In 1989 nu a fost o bătălie între comuniști și legionari în care au câștigat legionarii. In ‘ 89 a fost 

o luptă între un regim nedemocratic și un popor care, indiferent de simpatiile sale politice, voia 

mai multă democrație și libertate; și mai puțina supraveghere.Ne plângem deseori de rămânerea 

noastră în urma altor țări și o punem pe seama economiei, pe seama istoriei nefaste, pe seama 

altora. E fals. Defazajul este unul temporal și spiritual. Noi nu trăim și gândim în anul de grație 

2015, ci intr-o bulă a timpului care plutește în derivă.In 2015, sistemul financiar bancar a luat 

locul parlamentelor și stabilește programele guvernelor.In 2015, corporațiile au impus metode 

alternative de soluționare a disputelor care ne privesc ce fac inutilă, nepuntincioasă, justiția 

oricărei țări . 

In 2015, avem nevoie absolută de pace iar noi susținem războaiele; nu doar simbolic, ci 

cheltuind bani grei pentru ele. Noi nu discutăm despre aceste lucruri! In 2015,  noi dezbatem 

ceea ce în 1990 ar fi însemnat ceva dar astăzi înseamnă doar că suntem rupți de realitățile lumii 

în care trăim. 

Dragi colegi, Un om poate avea un proiect de suflet. Asta e lăudabil. Chiar și când credința sa e 

discutabilă. Un om poate încremeni în proiect. Asta nu mai e lăudabil dar e explicabil. 

Dar când o mulțime de oameni se încăpățânează să facă un lucru fără sens e o problemă, mai 

ales că se impun concesii enorme pentru asta. Au fost enumerate ieri și astăzi. Adaug și eu, ca 

profesor, că totalitarismul nu e concept juridic ci un concept politic; controversat și el. 

Condamnarea nu e un act juridic, ci tot politic. Deci nu poate fi făcută prin lege, ci printr-o 

hotarâre a parlamentului sau o declarație comună a acestuia. Iar condamnarea nu se poate face 

în baza unui document ştiinţific făcut la ordin. Academia Română nu primește ordine, căci este 

autonomă, iar știința se ocupă cu adevărul, nu cu slujirea intereselor puterii politice.  

Așa ne-ar plăcea să credem că se întamplă în 2015 celor care în 1989 nu au vrut să reabiliteze 

legionarii, ci să instaureze democrația;  o autentică democrație. ”  

 

Și totuși,  a fost trimisă la Camera Deputaților cu următoarea ”Evaluare primară” 

http://www.gabrielacretu.ro/antitotalitarismul-se-supune-la-proba-nu-se-legifereaza.html
http://www.gabrielacretu.ro/antitotalitarismul-se-supune-la-proba-nu-se-legifereaza.html
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Adică era de bine. Să îi belim pe comuniști, dar nu spunem ce anume definește caracterul 

comunist, sau extremist. Nun e punem problema dreptului la asociere, la opinie. La fel ca 

în cealaltă lege scelerată, cea a siguranței naționale din  iunie 1991. 

  

Din fericire, Camera Deputaților avea alte priorități.  
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Trebuie să îi mulțumesc fostului prim ministru, Dacian Cioloș că nu a lăsat să treacă 

această obscenitate. 

 

Ce s-ar fi întîmplat oare dacă în loc de două camere am fi avut una singură, așa cum voia 

Băsescu? 

 

Mai jos sunt documentele care probează intenția unora – chiar și a Gabrielei Firea de a ne 

face de rușine în lume. 

 

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere 

- forma iniţiatorului 

- expunerea de motive la iniţiativa legislativă 

- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,… 

- avizul Consiliului Legislativ 

 

https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AD.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AD.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639FG.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639FG.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639EM.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639EM.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AV.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AV.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639LG.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639LG.pdf
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- punctul de vedere al Guvernului 

https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639PV.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639PV.pdf
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- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 

- raportul comisiei sesizate în fond 

- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar 

- raport suplimentar 1 

- forma adoptată de Senat 

- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere 

- adresa de retragere a iniţiatorului 

- Evaluare primară 

https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639ca7.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639ca7.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639CR.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639CR.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AT.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AT.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639S1.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639S1.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639FS.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639FS.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AM.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639AM.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639ARI.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639ARI.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639EV.pdf
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L639EV.pdf

