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Adina Babeş este cercetător ştiinţiﬁc în cadrul Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, doctor în ştiinţe politice al
Şcolii Naţionale pentru Studii Politice şi Administrative, si absolventă de
programe masterale din cadrul Universităţii Ebraice din Ierusalim, Universităţii
din Bucureşti şi Universităţii Central Europene. Adina Babeş este autoare de
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CUVÂNT ÎNAINTE
Departe de a ﬁ doar parte a unui moment apus din istoria întunecată a umanității,
ideile și concepțiile extremismului de dreapta nu și-au pierdut din vitalitate și
nocivitate, găsind în continuare adepți și făcându-și simțită prezența toxică în
mijlocul societății. Relevanța studiului fenomenului de extremă dreapta continuă,
așadar, să ﬁe ridicată atât pentru cercetători interesați de mecanismele interne ale
articulării și perpetuării unor idei politice nocive, cât și pentru reprezentanți ai
autorităților publice chemați să aplice legea.
Referitor la lege, România are din 2002 o legislație dedicată ce criminalizează
activitățile, organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Cu
toate acestea, organizațiile extremiste de dreapta continuă să funcționeze aproape
nestânjenite, propagând discursul lor de ură pe spațiul public, atât în mediul online,
cât și oﬄine. Deoarece desfășurarea de activități și promovarea în public a unor
idei sau concepții de natură fascistă, rasistă sau xenofobă se pedepsește conform
legii, utilizarea simbolurilor vizuale și a codurilor speciale a devenit o formă
disimulată de exprimare publică a acestor idei fără teama de repercusiuni legale.
Simbolurile au capacitatea de a ﬁ extrem de puternice, deoarece pot transmite
mesaje, ideologii și istorii complexe într-o formă compactă, recunoscută. Aceste
simboluri se găsesc în graﬃti, tatuaje, ﬂuturași și literatură, bannere și steaguri
sau pot ﬁ aﬁșate ca bijuterii sau ca însemne pe haine. În afară de a oferi o cale
rapidă de identiﬁcare cu alții care împărtășesc ideologia lor, aceste simboluri sau
coduri le dau extremiștilor un sentiment de putere și apartenență.
Există preocupări justiﬁcate că aceste tactici se dovedesc a avea succes în special
în rândul adolescenților și tinerilor, care sunt victime ale naturii seductive și oculte
a acestor simboluri și care, cel mai adesea, nu cunosc ce se aﬂă în spatele lor.
Acest ghid, realizat cu sprijinul a doi cercetători dedicați din cadrul Institutului
Național pentru Studierea Holocaustului din România – ”Elie Wiesel”, Adina Babeș
și Ana Bărbulescu, precum și cu o substanțială contribuție din partea publicistului
William Totok, își propune să identiﬁce și să documenteze aceste coduri, simboluri
și însemne folosite de organizațiile de extremă dreapta din România. Dezvăluirea
adevăratului lor sens și expunerea agendei de ură din spatele lor este un pas
necesar pentru a sensibiliza și educa publicul larg și mai ales tinerii cu privire
la acest fenomen extrem de periculos.
Cristian Chiscop
Responsabil de program, Friedrich Ebert Stiftug România, Octombrie 2017
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LEGISLAȚIA RELEVANTĂ
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor
și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii este
principalul act normativ din România care are ca scop prevenirea și combaterea
manifestărilor extremiste din societate. Ordonanța de urgență sancționează actele
de negare a Holocaustului, precum și promovarea în spațiul public a unor idei,
organizații și simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe. De asemenea, ordonanța
fixează pentru autoritățile publice centrale și locale o serie de obligații și îndatoriri
legale privind cultul persoanelor vinovate și condamnate pentru rolul lor in
persecuția și exterminarea evreilor și romilor.
OUG 31/2002 a fost modificată prin Legea nr. 217 din 23 iulie 2015, publicată
în Monitorul Oficial nr. 558 din 27 iulie 2015. La momentul adoptarii Legii nr.
217/2015, au existat dezbateri aprinse în societatea românească, dezbateri care,
dincolo de obiectul disputei, au atras atenția publicului larg asupra actualității
fenomenului de extremă dreapta în România, mai ales cu privire la persistența în
societatea românească a unor idei și concepții ce pot fi cu ușurința catalogate drept
rasiste, xenofobe, fasciste sau legionare.
Întrucât este nevoie în special în rândul tinerilor de o creștere a gradului de
conștientizare a pericolului pe care o astfel de ideologie îl reprezintă pentru
societate și de o sensibilizare sporită pentru a identifica în mod corect, a izola și,
pe cât posibil, a elimina astfel de comportamente incompatibile cu democrația
și demnitatea umana, redăm în continuare textul actualizat al ordonanței conform
legislației la zi.
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 13 martie 2002 actualizată
privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist,
legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1
Pentru prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la
discriminare și la săvârșirea de infracțiuni de genocid contra umanității și de crime
de război, prezenta ordonanță de urgență reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid
contra umanității și de crime de război.
---------Art. 1 a fost modiﬁcat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
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Articolul 2
În sensul prezentei ordonanțe de urgență:
a) prin organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înțelege orice
grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea
temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor
fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice,
rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora,
antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea
ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. În
această categorie pot ﬁ incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică,
partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele
prevăzute la prezenta literă;
---------Lit. a) a art. 2 a fost modiﬁcată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înțelege: drapelele,
emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice
alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepțiile sau doctrinele
prevazute la lit. a);
---------Lit. b) a art. 2 a fost modiﬁcată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
c) prin persoană vinovată de savârșirea unor infracțiuni de genocid contra
umanității și de crime de război se întelege orice persoană condamnată deﬁnitiv de
către o instanță judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracțiuni de genocid
contra umanității și de crime de război, precum și persoana din conducerea unei
organizații al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanțe
penale internaționale;
---------Lit. c) a art. 2 a fost modiﬁcată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
d) prin holocaust se înțelege persecuția sistematică sprijinită de stat și anihilarea
evreilor europeni de către Germania nazistă, precum și de aliații și colaboratorii săi
din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război
Mondial, o parte din populația romă a fost supusă deportării și anihilării.
-----------Litera d) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din
27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.
e) prin holocaust pe teritoriul României se înțelege persecuția sistematică și
anihilarea evreilor și a romilor, sprijinită de autoritățile și instituțiile statului
român în teritoriile administrate de acesta în perioada 1940-1944;
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---------Lit. e) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
f) prin Mișcarea Legionară se înțelege o organizație fascistă din România care a
activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail»,
«Garda de Fier» și «Partidul Totul pentru Țară».
---------Lit. f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
Capitolul II Infracțiuni și contravenții
Articolul 3
(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist,
rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni,
se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.
(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă
denunță autorităților organizația, înainte ca aceasta să ﬁ fost descoperită și să se ﬁ
început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.
(4) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) și (2)
înlesnește, în cursul urmăririi penale, aﬂarea adevărului și tragerea la răspundere
penală a unuia sau a mai multor membri ai unui grup infracțional organizat,
limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
-----------Art. 3 a fost modiﬁcat de pct. 2 al art. 113 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
Articolul 4
(1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea
răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
---------Alin. (1) al art. 4 a fost modiﬁcat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
Articolul 4
(1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea
răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor
fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor
fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
----------
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Alin. (2) al art. 4 a fost modiﬁcat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
(2^1) Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste și xenofobe constituie infracțiune și
se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.
-----------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. 113 din LEGEA nr. 187 din 24
octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (2^1), dacă este
săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul
dezbaterii unei chestiuni de interes public.
-----------Alin. (3) al art. 4 a fost modiﬁcat de pct. 5 al art. 113 din LEGEA nr. 187 din 24
octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
Articolul 5
Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea
unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta
de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau
xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și
interzicerea unor drepturi.
---------Art. 5 a fost modiﬁcat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
Articolul 5
Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de
săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război,
precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste,
legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
Articolul 6
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justiﬁcarea sau minimalizarea în mod evident,
prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justiﬁcarea sau minimalizarea în mod evident,
prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanității și a
crimelor de război, astfel cum sunt deﬁnite în dreptul internațional, în Statutul
Curții Penale Internaționale și în Carta Tribunalului Militar Internațional înﬁințat
prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, și recunoscute ca atare
printr-o hotărâre deﬁnitivă a Curții Penale Internaționale, a Tribunalului Militar
Internațional înﬁințat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internațional
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pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internațional înﬁințat prin instrumente internaționale relevante și a căror competență este recunoscută de statul
român, ori a efectelor acestora se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă.
(3) Săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) prin intermediul unui sistem
informatic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
---------Art. 6 a fost modiﬁcat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
Articolul 6^1
(1) Amenințarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui
sistem informatic, cu săvârșirea unei infracțiuni pentru care maximul pedepsei
prevăzute de lege este închisoarea de cel puțin 5 ani, pe motiv de rasă, culoare,
ascendență sau origine națională ori etnică sau în considerarea religiei, dacă
aceasta este folosită ca pretext pentru oricare dintre motivele arătate, constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.
(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 8 al art. 113 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie
2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
Articolul 7
Abrogat.
-----------Art. 7 a fost abrogat de art. 57 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
Articolul 8
Abrogat.
-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
Capitolul III Dizolvarea persoanei juridice
Articolul 9
Abrogat.
-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
Articolul 10
Abrogat.
-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
10
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Articolul 11
Abrogat.
-----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
Capitolul IV Obligațiile autorităților administrației publice
Articolul 12
Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a
unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele
vinovate de săvârșirea infracțiunilor de genocid contra umanității și de crime de
război.
---------Art. 12 a fost modiﬁcat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
Articolul 13
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârșirea unor
infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război unor străzi, bulevarde,
scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de
săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război unor
organizații, cu sau fără personalitate juridică.
---------Art. 13 a fost modiﬁcat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 217 din 23 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
--------------Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
--------
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100%
Prescurtare pentru 100% WHITE (ALB)
Există și varianta 123% WHITE (ALB) unde 23 este un simbol
pentru litera W, a 23-a literă a alfabetului englez.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

14 CUVINTE
Cu referire la cel mai popular slogan al extremiștilor de dreapta
”We must secure the existence of our people and a future for
white children.” („Trebuie să asigurăm existenţa poporului nostru
și viitorul copiilor noștri albi”).
Sloganul îi aparține lui David Lane, fondatorul unei mișcări
de extremă dreapta din Statele Unite ale Americii, dar cu adepți în
întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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1488, 14/88, 8814, 14-88
Cifrele 1, 4, 8 sunt utilizate pentru a realiza o combinație extrem de
populară printre membrii grupurilor de extremă dreapta. Primul simbol
este 14, simbol pentru sloganul celor 14 cuvinte (”We must secure the
existence of our people and a future for white children”/ „Trebuie să
asigurăm existenţa poporului nostru și viitorul copiilor noștri albi”).
Cel de-al doilea este 88 şi este utilizat ca simbol numeric pentru ”Heil
Hitler!” (pentru că H este a opta literă a alfabetului).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

18
Reprezintă codul numeric pentru Adolf Hitler (1=A, 8=H).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

23
Reprezintă codul numeric pentru ALB (WHITE, 23=W,
poziția literei în alfabetul englez).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

23/16, 16/23
Reprezintă codul numeric pentru WHITE POWER
(Puterea albilor, 23=W, 16=P).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

14

23/16

28
Reprezintă codul numeric pentru BLOOD & HONOUR (2=B, 8=H),
SÂNGE & ONOARE, un slogan extrem de popular printre membrii
organizațiilor de extremă dreapta. Blood & Honour este un grup
neo-nazist internaţional, înﬁinţat în anii 1980 în Marea Britanie.
Din 2000, este interzis în Germania.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

4/20, 4:20, 420
Simbol numeric utilizat pentru marcarea zilei de naștere
a lui Adolf Hitler (20 aprilie).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

88
Codul numeric pentru ”Heil Hitler!” (8=H <=> HH <=>Heil Hitler).
Este, probabil, simbolul cel mai popular printre adepții ideologiilor
rasiste și neo-naziste. Este adesea utilizat în combinație cu
simbolul 14, explicat mai sus: 1488, 14/88, 14-88, 8814.
Vezi şi NAT88.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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Unul dintre însemnele cele mai utilizate de grupurile de extremă dreapta, este
un simbol extrem de vechi, cu origini pre-creștine. În deceniile trei și patru ale
secolului XX, simbolul a fost utilizat, într-o formă graﬁcă uşor modiﬁcată, de
organizaţii de extremă dreapta din Europa şi America, precum WHITE-POWER
din SUA. După 1990 a fost preluat şi de organizaţii neo-fasciste din Estul
Europei, de NOUA DREAPTĂ din România şi, temporar, de Renaşterea Naţională
din Polonia (NARODOWE ODRODZENIE POLSKI - NOP). Crucea celtică a fost, de
asemenea, simbolul FRONTULUI NAŢIONAL EUROPEAN (FNE), care
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a existat între anii 2004 şi 2015 şi care avea ca modele ideologice pe Corneliu
Zelea Codreanu şi pe fascistul spaniol José Antonio Primo de Rivera. Noua
Dreaptă din România a fost membră FNE. În prezent, simbolul este utilizat în
continuare de numeroase grupări de extremă dreapta. Varianta românească
folosită de NOUA DREAPTĂ până în 2015, când a devenit partid, a fost crucea
celtică pe fond verde, simbol al Mișcării Legionare, grupare de extremă dreapta
fondată în 1927 de către Zelea Codreanu în România.
Utilizată ca simbol pre-creștin, crucea celtică poate ﬁ întâlnită și astăzi pe
monumente funerare, troițe sau porți maramureșene de lemn, în acest caz
neavând o semniﬁcație de extremă dreapta.

Emblema Partidului Noua Dreaptă (înﬁinţat în 2015). Se foloseşte doar culoarea
verde ca fond, amintind, astfel, de vechiul simbol al organizaţiei Noua Dreaptă
(crucea celtică pe fond verde – a se vedea mai sus). Pe de altă parte imită
emblema Partidului Naţional-Democrat din Germania (Nationaldemokratische
Partei Deutschlands), o formaţiune de extremă dreapta. Reprezentanţi ai ND şi
NPD au avut, în ultimii ani, numeroase întâlniri politice. Ambele grupări au
activat în cadrul FRONTULUI NAŢIONAL EUROPEAN.
* Utilizat împreună cu alte simboluri ale Mișcării Legionare sau în contextul
unor manifestaţii rasiste, xenofobe, antisemite încalcă prevederile
Legii 217/2015, art. 1.
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CRUCEA CU SĂGEȚI
Simbolul este împrumutat de la Partidul Crucilor cu Săgeți,
partid politic de extremă dreapta ce a funcționat în Ungaria
între 1935 și 1945. Simbolul a fost utilizat de-a lungul
timpului de organizații de extremă dreapta din întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

CRUCEA DE FIER

La origini a fost o medalie militară germană din secolul XIX. În
secolul XX a devenit un simbol al Partidului Nazist, iar după
cel de-al Doilea Război Mondial a fost preluată de grupări de
extremă dreapta din întreaga lume.
Crucea de ﬁer este folosită și astăzi de către forțele armate
germane ca însemn militar național, fără legătură cu semniﬁcațiile
dobândite în timpul regimului nazist.
* Utilizat împreună cu svastica sau în contextul unor manifestaţii
rasiste, xenofobe, antisemite încalcă prevederile
Legii 217/2015, art. 1.
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DRAPELUL
PARTIDULUI
NAZIST
Utilizat ca steag al Partidului Nazist încă de la
înﬁințarea acestuia în 1920. Devine drapelul
Germaniei la scurtă vreme după venirea la putere,
în 1933, a Partidului Naţional-Socialist Muncitoresc
din Germania (NSDAP).
După cel de-al Doilea Război Mondial este folosit ca
simbol de către membrii unor organizații de
extremă dreapta, atât din Germania, cât şi din ţări
europene, nord- şi sud-americane.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

ECOUL
Simbol utilizat de către extremiștii de dreapta pentru a marca apartenența unei
persoane la comunitatea evreiască, mijloc de identiﬁcare și expunere a evreilor.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

FASCIILE
ȘI SECUREA
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Simbolul general al fascismului, reprezentând un mănunchi de fascii peste care
este legată o secure.
După cel de-al Doilea Război Mondial, simbolul devine extrem de popular
printre membrii organizațiilor de extremă dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat de
reprezentanţii acestora din întreaga lume, ca de exemplu Vanguard America,
mişcare neonazistă care susţine supremaţia celor care în opinia reprezentanţilor acestei miscări aparţin "rasei albe”:

emblema este compusă din câteva elemente: vulturul, simbol aparţinând
culturii americane, mănunchiul de fascii peste care este legat o secure, şi pe
fundal soarele negru, culoare simbolică preluată de la mişcările anarhiste,
astăzi folosită şi de unele grupuri extremiste de dreapta.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

H8
Simbol utilizat de grupurile de extremă dreapta pentru a marca principala
caracteristică a ideologiei pe care o promovează, URA (HATE, 8=H).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

JOG
Acronim pentru JEWISH OCCUPIED GOVERNMENT (GUVERN OCUPAT DE EVREI).
Sintagma este utilizată cu referire la propriul guvern sau cel al altor state
despre care extremiștii de dreapta susțin că s-ar aﬂa sub controlul evreilor.
Vezi și ZOG.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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LOVE YOUR RACE
( IUBEȘTE-ȚI RASA )
Unul dintre cele mai populare sloganuri printre adepții ideologiilor de extremă
dreapta. Este, de multe ori, considerat o formă abreviată a celor 14 cuvinte:
”We must secure the existence of our people and a future for white children.”
(„Trebuie să asigurăm existența poporului nostru și viitorul copiilor noștri albi”).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

NAT88
Simbolul grupării neo-naziste Naționaliștii Autonomi, activă şi în România.
Este compus din NAT, abrevierea cuvintelor Naţionaliştii Autonomi Timişoara şi
88, simbolul pentru Heil Hitler. Celelalte celule active în România folosesc doar
runa odal ca semn de auto-identiﬁcare şi apartenenţă la o organizaţie care, în
mai multe ţări europene, acţionează conspirativ.
Vezi şi 88, Roata zimţată şi Semne runice Odal.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

ND
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Acronim pentru Noua Dreaptă. Înﬁinţată în anul 2000, organizaţia Noua Dreaptă
este astăzi cea mai cunoscută mişcare de extremă dreapta activă pe teritoriul
României. Pe linie doctrinară, Noua Dreaptă se auto-deﬁneşte ca o mişcare
naţionalistă. Pe linie istorică, mişcarea se legitimează prin apelul ﬁe la lideri
ai Mişcării Legionare din perioada interbelică, ﬁe la simpatizanţi ai acesteia.
În 2015, organizaţia ND s-a transformat în Partidul Noua Dreaptă.

NE-EGALI
Simbol al supremației albe și al diferențelor
insurmontabile pe care adepții ideologiilor de
extremă dreapta le consideră a exista între oameni.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

PUMNUL ARIAN

Manifestant la Tim

işoara, 2012

Simbol al supremației albe și al diferențelor insurmontabile pe care adepții
ideologiilor de extremă dreapta le consideră a exista între oameni.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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RAHOWA/RAHOWA
Prescurtare pentru ”RACE HOLLY WAR” (RĂZBOIUL SFÂNT AL RASEI). Slogan
utilizat de extremiștii de dreapta pentru a marca lupta în care, în conformitate
cu ideologia promovată de aceștia, este parte rasa albă în acțiunea de a
recuceri planeta de sub stăpânirea evreilor și/sau a altor minorități. Este
utilizat de membri ai mișcărilor de extremă dreapta din întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

ROA
Abreviere pentru ”RACE OVER ALL” (RASA MAI PRESUS DE TOATE). Slogan
utilizat pentru a marca exclusivismul rasei și preeminența acesteia asupra
altor forme de apartenență. Este utilizat de membri ai mișcărilor de extremă
dreapta din întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

ROATA ZIMȚATĂ
Roata zimţată este un simbol al grupărilor
rasiste şi neo-naziste, ﬁind adoptată iniţial de
organizaţiile paramilitare ale regimului nazist.
În România acest simbol este utilizat, uneori, şi
de gruparea neo-nazistă, anarhistă Naţionaliştii
Autonomi Timişoara – Heil Hitler.

Vezi şi NAT88.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

SEMNE RUNICE - Algiz
Simbol runic preluat de Germania Nazistă și utilizat ca emblemă a organizației
LEBENSBORN E. V., ce avea ca scop creșterea ratei natalității copiilor de rasă
pură, ariană. După cel de-al Doilea Război Mondial, simbolul devine extrem de
popular printre membrii organizațiilor de extremă dreapta, ﬁind, în prezent,
utilizat de reprezentanţii acestora din întreaga lume.
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Fiind parte a alfabetului runic, simbolul poate ﬁ
utilizat și în contexte ce nu sunt circumscrise
mișcărilor/ideologiilor de extremă dreapta.
* Utilizat în contextul unor manifestaţii rasiste,
xenofobe, antisemite încalcă prevederile
Legii 217/2015, art. 1.

SEMNE RUNICE - Odal

Simbol runic preluat de Germania Nazistă și inclus ca însemn, în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, pe insignele a două divizii Waﬀen SS (ᛋᛋ). După cel
de-al Doilea Război Mondial, simbolul devine extrem de popular printre membrii
organizațiilor de extremă dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat mai ales de mişcarea
rasist-xenofobă, auto-intitulată NAŢIONALIŞTI AUTONOMI, care acţionează, de
obicei conspirativ, în aproape toate ţările Uniunii Europene.
Fiind parte a alfabetului runic, simbolul poate ﬁ utilizat și în contexte ce nu sunt
circumscrise mișcărilor/ideologiilor de extremă dreapta.
* Utilizat în contextul unor manifestaţii rasiste, xenofobe, antisemite încalcă
prevederile Legii 217/2015, art. 1.

SEMNE RUNICE - Tyr
Simbol runic preluat de Germania Nazistă și transformat în emblemă a mai
multor organizații naziste, incluzând Şcoala de oﬁțeri a Cămășilor Brune
25

(SA Reichsführerschule). După cel de-al Doilea
Război Mondial, simbolul devine extrem de
popular printre membrii organizațiilor de extremă
dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat de reprezentanţii
acestora din
întreaga lume.
Fiind parte a alfabetului runic, simbolul poate ﬁ
utilizat și în contexte ce nu sunt circumscrise mișcărilor/ideologiilor
de extremă dreapta.
* Utilizat în contextul unor manifestaţii rasiste, xenofobe, antisemite
încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

SIEG HEIL
Frază utilizată în Germania Nazistă ca formulă de salut, în traducere ”Trăiască
victoria!”. Formula este preluată după cel de-al Doilea Război Mondial de
organizații neo-naziste, rasiste din întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

SIGLA MIȘCĂRII LEGIONARE
(GARDA DE FIER)
Sigla Mişcării Legionare (Garda de Fier),
organizaţie fascistă activă în România interbelică.
În zilele noastre simbolul a fost preluat de către
grupările care se proclamă continuatoare
ale Mişcării Legionare.
Poate ﬁ întâlnită şi în variantă uşor prelucrată, precum
cea utilizată de Partidul Totul pentru Țară
(fost: Partidul pentru Patrie), suspendat în 2015.
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Semnul electoral al Partidului
neolegionar Totul pentru
Ţară (2012)
* Încalcă prevederile
Legii 217/2015, art. 1.

SIMBOLURI ANTI UNIUNEA EUROPEANĂ

Simbol graﬁc anti-european şi eurosceptic, arborat de grupuri xenofobe,
neo-naziste şi ultranaţionaliste în timpul unor manifestaţii anti-UE. Variaţiuni
ale simbolului sunt reproduse în publicaţii şi manifeste, cât şi în ciberspaţiu
(bloguri, publicaţii electronice, reţele sociale etc.).

SIMBOLURI ANTI - GAY

Simbol folosit de grupările extremiste de dreapta din întreaga lume – inclusiv de
organizaţia română NOUA DREAPTĂ – pentru a-şi exprima ostilitatea
faţă de homosexuali.
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SIMBOLUL
LAMBDA
Simbol al MIŞCĂRII IDENTITARE care acţionează în mai
multe ţări europene contra migranţilor, utilizând o
doctrină militant etnocentristă, anti-musulmană. Lambda
este a unsprezecea literă a alfabetului grec. Simbolul grupurilor
identitare este, de fapt, o formă modiﬁcată a emblemei Batalioanelor de asalt
(vezi: STURMABTEILUNG – SA). În Germania, Mişcarea Identitară este
considerată o organizaţie radicală de dreapta şi se aﬂă în vizorul
Oﬁciului Federal pentru Protecţia Constituţiei (Verfassungsschutz,
cum se numeşte acolo Serviciul de Informaţii Interne).
* Utilizat în contextul unor manifestaţii rasiste, xenofobe, antisemite încalcă
prevederile Legii 217/2015, art. 1.

SONNENRAD Roata solară

Simbol compus din mai multe svastici suprapuse. A fost utilizat în Germania
Nazistă ca simbol ezoteric al membrilor de elită din SS (ᛋᛋ-Schutzstaﬀel –
Batalionul de protecţie), organizație paramilitară ce
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a jucat un rol important în accederea lui Adolf Hitler la putere şi apoi la exterminarea evreilor şi romilor în lagărele morţii. După cel de-al Doilea Război
Mondial, simbolul devine extrem de popular printre membrii organizațiilor
radicale de dreapta ﬁind, în prezent, utilizat de reprezentanţii acestora din
întreaga lume.
* Utilizat în contextul unor manifestaţii rasiste, xenofobe, antisemite încalcă
prevederile Legii 217/2015, art. 1.

SS
Prescurtare pentru SCHUTZSTAFFEL
(în traducere BATALIONUL DE PROTECȚIE),
organizație extrem de inﬂuentă în Germania Nazistă. Din punct de vedere
graﬁc este o adaptare, inspirată din runa ᛊ (sowilo), respectiv o variantă
dintr-un alt alfabet nordic, runa sigel /sol ᛋ. După cel de-al Doilea Război
Mondial, simbolul ᛋᛋ a fost preluat ca semn distinctiv de unele organizaţii
neonaziste active în numeroase ţări din Europa şi America.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

STURMABTEILUNG (SA) Batalion de asalt
Emblema Cămășilor Brune, trupe paramilitare
extrem de loiale lui Adolf Hitler și care au avut un rol
extrem de important în accederea acestuia la
putere. După cel de-al Doilea Război Mondial,
simbolul devine extrem de popular printre membrii
organizațiilor de extremă dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat
de membrii acestora din întreaga lume. Într-o formă modiﬁcată,
emblema a fost preluată, în prezent, de MIŞCĂRILE IDENTITARE.
Vezi Simbolul Lambda.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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SVASTICA
Simbol extrem de vechi, utilizat pe arii extinse
în Orient. În secolul XX, devine emblemă a
Partidului Nazist, simbol al supremaţiei ariene.
După cel de-al Doilea Război Mondial, simbolul
devine extrem de popular printre membrii
organizațiilor de extremă dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat
de membrii acestora din întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

SWP
Abreviere pentru ”SUPREME WHITE POWER” (Supremația rasei albe).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

TLC
Acronim pentru ”Trăiască Legiunea si Căpitanul!”, salut utilizat de reprezentanţii
Mişcării Legionare în perioada interbelică cu referire la fondatorul şi liderul
grupării, Corneliu Zelea Codreanu.
În prezent, formula de salut continuă să ﬁe utilizată de reprezentanţii mişcărilor
neolegionare înﬁinţate după 1989.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

TOTENKOPF cap de mort
În Germania Nazistă a fost folosit ca emblemă a
Diviziei a III-a SS Panzer Totenkopf, în prezent, poate ﬁ întalnit sub
formă de tatuaj, graﬃti sau badge vestimentar în mediile de extremă dreapta.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
30

TRISKELION

Simbol originar din Europa pre-creștină, preluat în Germania Nazistă.
După cel de-al Doilea Război Mondial devine tot mai popular printre grupurile
de extremă dreapta, cu precădere după ce este utilizat pe drapelul unei
grupări rasiste din Africa de Sud (Afrikaner Weerstandsbeweging), într-o
manieră ce copiază steagul nazist.

* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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TRICOURI, ŞEPCI ŞI HAINE
CU ÎNSEMNE RADICALE
DE DREAPTA
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Tricouri cu poetul legionar Radu Gyr şi cu liderul organizaţiei legionare
de tineret Frăţiile de Cruce (FDC), Constantin Oprişan.

Tricouri cu legionarii George Manu şi Valeriu Gafencu.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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UNIFORMA LEGIONARĂ
Uniforma legionară compusă din cămaşa de
culoare verde cu centurion şi diagonală de culoare
maro.
Purtată de reprezentanţii Mişcării legionare în perioada
interbelică, ea a fost ulterior adoptată si de reprezentanţii
mişcărilor neo-legionare post-decembriste.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

UNSERE EHRE HEISST
TREUE (ONOAREA NOASTRĂ
ÎNSEAMNĂ FIDELITATE)
A fost sloganul trupelor Waﬀen SS. După cel de-al Doilea Război Mondial,
sloganul a fost preluat şi de unele organizaţii neonaziste şi de extremă
dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat de reprezentanţii acestora din întreaga lume.
Varianta în engleză – OUR HONOR IS LOYALTY – devine, la rândul său,
extrem de utilizată.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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VULTURUL NAZIST
Simbol utilizat de Partidul Nazist după anul 1930.
După cel de-al Doilea Război Mondial, devine
extrem de popular printre membrii organizațiilor
de extremă dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat de
membrii acestora din întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

WOLFSANGEL

La origini este un simbol runic, despre care se credea că are puterea de a feri
localitățile/indivizii de lupi. Simbolul este preluat de Partidul Nazist, mai
precis de SS, ﬁind transformat în emblemă a mai multor unități ale acestei
organizații.
După cel de-al Doilea Război Mondial, simbolul devine extrem de popular
printre membrii organizațiilor de extremă dreapta, ﬁind, în prezent, utilizat de
membrii acestora din întreaga lume.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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WP
Acronim pentru WHITE POWER (PUTERE PENTRU RASA ALBĂ).
Acronim pentru WHITE PRIDE (MÂNDRIE ALBĂ).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

WPWW
Acronim pentru WHITE PRIDE WORLD WIDE (MÂNDRIE ALBĂ PESTE TOT
ÎN LUME).
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.

ZOG
Acronim pentru ZIONIST OCCUPIED GOVERNMENT (GUVERN OCUPAT DE
SIONIȘTI).
Sintagma este utilizată cu referire la propriul guvern sau cel al altor state
despre care extremiștii de dreapta susțin că s-ar aﬂa sub controlul evreilor.
Vezi și JOG.
* Încalcă prevederile Legii 217/2015, art. 1.
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