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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T  S U P L I M E N T A R

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a

Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului „Steaua României“

˛n urma reexaminªrii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de

urgenþª a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului �Steaua României�, în

”edinþa din 24 noiembrie 1998, Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în

masª propune, cu unanimitate de voturi, ca acesta sª fie supus spre dezbatere ”i

adoptare cu amendamentele anexate.

La întocmirea raportului au fost avute în vedere avizele Comisiilor juridice, de

disciplinª ”i imunitªþi ”i, respectiv, pentru buget, finanþe ”i bªnci.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.

11/1998 pentru instituirea Ordinului �Steaua României� face parte din categoria

legilor ordinare.

Prezentul raport înlocuie”te raportul anterior al Comisiei.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului �Steaua României�

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic � Se aprobª Ordonanþa de urgenþª
nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului �Steaua
României�.

Amendament propus de Comisie

Art. I. - Se aprobª Ordonanþa de urgenþª nr. 11/1998
pentru instituirea Ordinului �Steaua României�, publicatª
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 29
iunie 1998, cu urmªtoarele modificªri:

Din motive de tehnicª legislativª.

2. Ordonanþa de urgenþª a Guvernului României nr.
11 din 25 iunie 1998 pentru instituirea Ordinului
�Steaua României�

Amendament propus de Comisie

1. Titlul Ordonanþei de urgenþª va avea urmªtorul
cuprins:

Ordonanþa de urgenþª a Guvernului României nr.11/25
iunie 1998 pentru reinstituirea Ordinului naþional �Steaua
României�

Primul act legislativ al Parlamentului
român, imediat dupª votarea
independenþei de stat în 1877, a fost cel
al instituirii Ordinului �Steaua
României�, ”tiut fiind cª numai statele
suverane au dreptul de a crea astfel de
distincþii. Din 1877 pânª în 1947
�Steaua României� a fost Ordinul cel
mai reprezentativ al þªrii noastre. El a
fost abrogat, în ianuarie 1948, odatª cu
tot sistemul de decoraþii creat ”i
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dezvoltat de statul român modern.

Conform proiectului Legii privind
sistemul naþional de decoraþii al
României, votat de Camera Deputaþilor
pe data de 17.12.1997, existª o categorie
de distincþii naþionale, numite ca atare,
Ordinul �Steaua României� fiind cea
mai importantª dintre acestea.

3. Art. 1. � (1) Se instituie Ordinul �Steaua
României�, cel mai înalt ordin naþional
românesc, pentru a recompensa serviciile
excepþionale, civile ”i militare, aduse statului ”i
poporului român.

(2) Unitªþilor militare le poate fi conferit Ordinul
�Steaua Românei� pentru fapte deosebite
sªvâr”ite în timp de pace sau pentru acte de
eroism în timp de rªzboi.

(3) Ordinul �Steaua României� poate fi conferit
”i cetªþenilor strªini, pentru contribuþia deosebitª
la dezvoltarea relaþiilor de colaborare ”i de
prietenie cu România sau pentru fapte ”i servicii
excepþionale aduse statului ”i poporului român.

Amendament propus de Comisie

2. Art. 1 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se reinstituie Ordinul naþional �Steaua
României�, cel mai înalt ordin românesc, pentru a
recompensa serviciile excepþionale, civile ”i militare,
aduse statului ”i poporului român.

(2) Unitªþilor militare le poate fi conferit Ordinul naþional
�Steaua Românei� pentru fapte deosebite sªvâr”ite în
timp de pace sau pentru acte de eroism în timp de rªzboi.

(3) Ordinul naþional �Steaua României� poate fi conferit
”i cetªþenilor strªini, pentru contribuþia deosebitª la
dezvoltarea relaþiilor de colaborare ”i de prietenie cu
România sau pentru fapte ”i servicii excepþionale aduse
statului ”i poporului român.

˛n conformitate cu motivaþia prezentatª
mai sus, propusª de Comisia specialª
pentru elaborarea unor propuneri
legislative cu privire la decoraþiile ”i
titlurile de onoare naþionale române a
Camerei Deputaþilor.

4. Art. 2. � Prin servicii excepþionale, civile sau
militare, aduse statului ”i poporului român se
înþelege:

a) realizªri marcante în apªrarea intereselor
supreme ale statului ”i poporului român:
independenþª, suveranitate, unitate ”i

Amendament propus de Comisie

3. Art. 2 se abrogª .

Explicarea �serviciilor excepþionale� se
face în regulament, conform uzanþelor
internaþionale în domeniu. Art. 2 al
ordonanþei, se regªse”te în ceea ce
prive”te aceastª explicitare, în
regulament aminitit.
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integritate teritorialª;

b) contribuþii esenþiale la dezvoltarea economiei
naþionale ”i a serviciilor publice;

c) creaþii ”tinþifice, artistice ”i culturale, de
valoare naþionalª ”i internaþionalª;

d) merite deosebite în dezvoltarea ”i
promovarea colaborªrii dintre România ”i
alte state sau organisme internaþionale;

e) activitate deosebitª în concepþia, organizarea
”i conducerea operaþiunilor militare;

f)  fapte de arme deosebite sªvâr”ite pe câmpul
de luptª.

5. Art. 3 � (1) Ordinul �Steaua României� cuprinde
6 grade:

a) Colan;

b)  Mare cruce;

c) Mare ofiþer;

d) Comandor;

e) Ofiþer;

f) Cavaler;

(2) Descrierea materialului din care se realizeazª,
dimensiunile, modelul fiecªrui ordin, precum ”i
numªrul maxim de ordine pentru fiecare grad
sunt prevªzute în regulamentul ordinului �Steaua

Amendament propus de Comisie

4. Art. 3 se modificª ”i va avea urmªtorul curprins:

(1) Ordinul naþional �Steaua României� poate avea
maximum 3.650 de membri, grupaþi în 6 grade, cu
însemne diferite pentru civili, militari ”i �de rªzboi�. ˛n
ordine crescªtoare, cele 6 grade sunt:

a) Cavaler;

b) Ofiþer;

c) Comandor;

d) Mare ofiþer;

e) Mare cruce;

Pentru a ne conforma uzanþei
menþionªrii obligatorii, prin lege, a
numªrului maxim de membri ai
Ordinului ”i pentru a preciza cª are 3
categorii diferite de însemne. ˛n”iruirea
gradelor s-a inversat, de la mic la mare,
în ordinea în care ele se acordª.

Descrierea sumarª a însemnelor se face
la un articol nou din Ordonanþa de
urgenþª, dupª art. 6.
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României�, cuprins în anexa care face parte
integrantª din prezenta ordonanþª de urgenþª.

f) Colan.

(2) Ordinul naþional �Steaua României� cu însemne de
rªzboi nu intrª în limita legalª de conferire.

6. Amendament propus de Comisie

5. Dupª art. 3 se introduce un nou articol, 3 1, cu
urmªtorul cuprins:

Pentru cetªþenii strªini decoraþi cu Ordinul naþional
�Steaua României� nu se aplicª prevederile art. 2, alin.
(1) al prezentei ordonanþe de urgenþª.

Precizare necesarª, existentª, în mod
obi”nuit, ”i la ordinele strªine care au o
limitª numericª.

7. Art. 4. � Pre”edintele României este Capul
Ordinului �Steaua României�. ˛n aceastª calitate,
Pre”edintelui României i se atribuie, pe perioada
mandatului, colanul Ordinului �Steaua
României�, comandª specialª, pe care îl poartª
cu ocazia ceremoniilor de înmânare a ordinului.

Amendament propus de Comisie

6. Art. 4 se modificª ”i va avea urmªtorul conþinut:

Art. 4. � Pre”edintele României este Capul Ordinului
naþional �Steaua României�. ˛n aceastª calitate,
Pre”edintelui României i se atribuie, pe perioada
mandatului, colanul Ordinului naþional �Steaua
României�, comandª specialª, pe care îl poartª la ocazii
festive, precum ”i la ceremoniile de înmânare a
Ordinului.

Colanul Ordinului naþional �Steaua
României�, ca însemn al suveranitªþii
statului, este purtat de Pre”edintele þªrii
în toate ocaziile festive. ˛n fotografia
oficialª, ”eful statului apare întotdeauna
cu decoraþia naþionalª majorª, colanul
�Steaua României�.

8. Art. 5. � (1) Ordinul �Steaua României� se
conferª prin decret de cªtre Pre”edintele
României.

�������������������..

(3) Pre”edintele României poate sª confere
ordinul din proprie iniþiativª în proporþie de 10%
din numªrul total stabilit pentru fiecare grad.

Amendament propus de Comisie

7. Alin. (1) ”i (3) din Art. 5 se modificª ”i vor avea
urmªtorul conþinut:

Art. 5 � (1) Ordinul naþional �Steaua României� se
conferª prin decret de cªtre Pre”edintele României.

�������������������.

(3) Pre”edintele României poate sª confere Ordinul din
proprie iniþiativª în proporþie de maximum 1% din

Limita de 1% este specificatª în art. 4,
alin. (3) din proiectul de Lege privind
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numªrul total stabilit pentru fiecare grad. sistemul naþional de decoraþii al
României, adoptat de Camera
Deputaþilor la 17.12.1997.

9. Amendament propus de Comisie

8. Dupª art. 5 se introduce un articol nou, 5 1, cu
urmªtorul cuprins:

(1) ˛nsemnul decoraþiei se compune dintr-o cruce repetatª
confecþionatª din argint, emailatª albastru, având
între braþe raze metalice, iar în centru un medalion
emailat ro”u înconjurat de o cununª.

(2) Pe medalion avers este aplicatª stema României,
”tanþatª din metalul gradului ”i o bordurª albastrª pe
care este scris �IN FIDE SALUS�. Pe revers este
înscrisª data �1877�, anul instituirii Ordinului.

(3) ˛nsemnul este surmontat de o cununª ovalª din ramuri
de stejar ”i lauri.

(4) Panglica ordinului este din rips moarat ro”u având
spre margini câte douª benzi albastre.

(5) Ordinul se prezintª, pentru gradele de cavaler ”i
ofiþer, sub trei forme cu valoare egalª: însemnul
propriu-zis ”i miniatura, pentru civili, sau bareta,
pentru militari.

(6) Ziua Ordinului naþional �Steaua României� se
sªrbªtore”te la data de 10 mai, data creªrii Ordinului.

Pentru a se proceda, în mod real, la
reinstituirea Ordinului, în forma sa
originarª.

10. CAPITOLUL II

Conferirea Ordinului �Steaua României�

Amendament propus de Comisie

9. Titlul capitolului II se modificª ”i va avea

Pentru a fi în acord cu titlul ordonanþei
de urgenþª.
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urmªtorul cuprins:

CAPITOLUL II

Conferirea Ordinului naþional  �Steaua României�

11. Art. 7. - (1) Ordinul �Steaua  României� se
conferª cetªþenilor români începând cu gradul de
Cavaler,care determinª admiterea în ordin.

(2) Conferirea gradelor superioare în cadrul
ordinului se face potrivit ordinii inverse stabilite
la art. 3 alin (1).

(3) Persoanele decorate cu Ordinul �Steaua
României�, indiferent de grad, devin cavaleri ai
acestui ordin.

Amendament propus de Comisie

10. Art. 7 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 7. - (1) Ordinul naþional �Steaua  României� se
conferª cetªþenilor români începând cu gradul de
Cavaler,care determinª admiterea în Ordin.

(2) Conferirea gradelor superioare se face ca urmare a
existenþei unor noi merite ale persoanelor decorate, în
conformitate cu prevederile regulamentului de punere în
aplicare a prezentei ordonanþe de urgenþª.

(3) Propunerile pentru decorare trebuie sª fie temeinic
motivate, iar esenþa acestei motivaþii se înscrie în brevetul
de conferire a Ordinului.

(4) Cetªþenii strªini pot fi decoraþi cu orice grad, fªrª
îndeplinirea regulilor de acordare prevªzute pentru
cetªþenii români.

Pentru a se preciza modalitatea de
avansare în Ordin.

Alin. (3) se eliminª, precizarea
respectivª find inclusª în regulament.

12. Art. 8. � (1) Propunerile pentru decorare trebuie
sª fie temeinic motivate, iar esenþa acestei
motivaþii se înscrie în brevetul care însoþe”te
însemnul.

(2) � Propunerile prevªzute la alin. 1 se fac de
cªtre autoritªþile menþionate la art. 5, în limita
locurilor vacante pentru fiecare grad, stabilite
anual de Cancelaria ordinelor.

Amendament propus de Comisie

11. Art. 8 se abrogª.

Prevederile art. 8 sunt detaliate în
regualment.
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13. Art. 9. - Pentru a fi numit într-un grad superior al
Ordinului �Steaua României� este necesar un
stagiu, dupª cum urmeazª:

a) pentru gradul de Ofiþer, 3 ani în gradul de
Cavaler;

b) pentru gradul de Comandor, 2 ani în gradul
de Ofiþer;

c) pentru gradul de Mare ofiþer, 3 ani în gradul
de Comandor;

d) pentru gradul de Mare cruce, 5 ani în gradul
de Mare ofiþer;

e) pentru gradul de Colan, 7 ani în gradul de
Mare cruce.

Amendament propus de Comisie

12. Art. 9 se abrogª.

Prevederile acestui articol se regªsesc în
regulament.

14. Art. 10. � Efectuarea stagiului în grad nu dª
dreptul automat la conferirea unui grad superior,
ci constituie doar limita de timp dupª care pot fi
fªcute noi propuneri de decorare, în cazul
existenþei unor merite ulterioare ale aceleia”i
persoane.

Amendament propus de Comisie

13. Art. 10 se abrogª.

Prevederile acestui articol se regªsesc în
regulament.

15. Art. 11. � Cetªþenii strªini pot fi decoraþi fªrª
îndeplinirea regulilor de acordare a ordinului,
stabilite la art. 7 ”i 9.

Amendament propus de Comisie

14. Art. 11 se abrogª.

Prevederile acestui articol au fost
preluate ”i reformulate, la noul alin. (4)
al art. 7.
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16. Art. 12. � Brevetul reprezintª documentul oficial
prin care se atestª conferirea Ordinului �Steaua
României�.

Amendament propus de Comisie

15. Art. 12 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 12. � Brevetul reprezintª documentul oficial prin
care se atestª conferirea Ordinului naþional �Steaua
României�.

Pentru a se respecta titulatura Ordinului.

17. Art. 14. � (1) Brevetele sunt validate prin
semnªtura autografª sau parafa Pre”edintelui
României, precum ”i prin sigiliu ”i sunt
contrasemnate de Cancelarul ordinelor.

(2) ˛n cazul în care ordinul se conferª
Pre”edintelui României, potrivit art. 5 alin. (2) lit.
a), brevetul este validat prin semnªtura
pre”edintelui Senatului ”i a pre”edintelui Camerei
Deputaþilor, precum ”i prin sigiliu, fiind ”i
contrasemnat de cancelarul ordinelor.

(3) Pentru Colanul Ordinului �Steaua României�,
care i se atribuie Pre”edintelui României în
calitate de Cap al acestui ordin, nu se elibereazª
brevet.

Amendament propus de Comisie

16. Art. 14 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 14. � (1) Brevetele sunt validate prin semnªtura
autografª sau parafa Pre”edintelui României, precum ”i
prin sigiliu, ”i sunt contrasemnate de cancelarul
Ordinelor.

(2) ˛n cazul în care ordinul se conferª Pre”edintelui
României, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este
validat prin semnªtura pre”edintelui Senatului ”i a
pre”edintelui Camerei Deputaþilor, precum ”i prin sigiliu,
”i este contrasemnat de cancelarul Ordinelor.

(3) Pentru Colanul Ordinului naþional �Steaua României�,
care i se atribuie Pre”edintelui României în calitate de
Cap al acestui Ordin, nu se elibereazª brevet.

Pentru acurateþea textului.

18. Art. 15. � Brevetul poartª numªrul de ordine în
cadrul ierarhiei gradului ordinului ”i numªrul de
înregistrare din evidenþa Cancelariei ordinelor.

Amendament propus de Comisie

17. Art. 15 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 15. � Brevetul poartª numªrul de ordine în cadrul
ierarhiei gradului ordinului ”i numªrul de înregistrare din
evidenþa Cancelariei Ordinelor.

Pentru respectarea titulaturii Cancelariei
Ordinelor.
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19. CAPITOLUL IV

Modul de purtare

Amendament propus de Comisie

18. Titlul capitolului se eliminª.

Prevederile acestui capitol se regªsesc în
regulament.

20. Art. 16. � (1) Ordinul �Steaua României� se
prezintª sub douª forme cu valoare egalª:
însemnul ”i miniatura acestuia.

(2) Persoanele decorate cu Ordinul �Steaua
României�, gradul de Colan, pot purta la reverul
hainei un însemn distinctiv, ca simbol al
conferirii acestui ordin.

Amendament propus de Comisie

19. Art. 16 se abrogª.

Prevederile acestui articol se regªsesc în
regulament.

21. Art. 17. - Ordinul �Steaua României� se poartª
dupª cum urmeazª: pe partea stângª a pieptului,
în gradele de Cavaler ”i Ofiþer; la gât, pentru
gradul de Comandor; cu însemnul la gât ”i cu
placa gradului pe partea stângª a pieptului,
pentru gradul de Mare ofiþer; cu lenta petrecutª
peste bust � de pe umªrul drept spre ”oldul stâng,
unde este prins însemnul � ”i cu placa gradului
pe partea stângª a pieptului, pentru gradul de
Mare cruce; Colanul ordinului se poartª cu lanþul
petrecut dupª gât.

Amendament propus de Comisie

20. Art. 17 se abrogª.

Prevederile acestui articol se regªsesc în
regulament.

22. Art. 18. � ˛nsemnele ordinului conferit unitªþilor
militare cu drapel se poartª pe drapelul acestora.

Amendament propus de Comisie

21. Art. 18 se abrogª.

Prevederile acestui articol se regªsesc în
regulament.

23. Art. 19 � Persoanele decorate cu Ordinul �Steaua
României�, al cªror brevet a fost semnat autograf
de Pre”edintele României, au dreptul sª fie
primite în audienþª pentru a mulþumi personal, în
situaþia în care decoraþia respectivª nu a fost
înmânatª direct de cªtre acesta.

Amendament propus de Comisie

22. Art. 19 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 19 � Persoanele decorate cu Ordinul naþional �Steaua
României�, al cªror brevet a fost semnat autograf de
Pre”edintele României, au dreptul sª fie primite în

Pentru a se respecta titulatura Ordinului.
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audienþª pentru a mulþumi personal, în situaþia în care
decoraþia respectivª nu a fost înmânatª direct de cªtre
acesta.

24. Amendament propus de Comisie

23. Dupª art. 19 se introduce un articol nou, 19 1, cu
urmªtorul cuprins:

(1) � Cavalerii Ordinului naþional �Steaua României�
beneficiazª de onorurile militare acordate ofiþerilor
Armatei Române.

(2) � Echivalarea gradelor Ordinului cu cele ale
ofiþerilor se precizeazª prin regulament, în
conformitate cu grila prevªzutª în Legea privind
Sistemul naþional de decoraþii al României.

Echivalarea gradelor Ordinului cu cele
ale ofiþerilor Armatei Române ”i
drepturile onorifice care decurg de aici
constituie un privilegiu important, care
trebuie sª fie prevªzut în textul
ordonanþei de urgenþª.

25. Art. 20. � (1) Persoanele cªrora li s-a acordat
Ordinul �Steaua României� vor fi invitate sª
participe la manifestaþiile publice prilejuite de
Ziua Naþionalª a României sau la diverse alte
aniversªri ”i comemorªri, asigurându-li-se de
cªtre organizatori locuri de onoare.

Amendament propus de Comisie

24. Alin. (1) al art. 20 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(1) Persoanele cªrora li s-a acordat Ordinul naþional
�Steaua României� vor fi invitate sª participe la
manifestªrile publice prilejuite de Ziua Naþionalª a
României sau la diverse alte aniversªri ”i comemorªri,
asigurându-li-se, de cªtre organizatori, locuri de onoare.

Pentru acurateþea textului.

26.  Art. 21 . - (1)  Persoanelor cªrora li s-a conferit
Ordinul �Steaua României�, gradul de Mare
ofiter, Mare cruce sau de Colan, sunt invitate,
prin grija Cancelariei ordinelor, la recepþiile
oferite de Pre”edintele României cu ocazia Zilei
Naþionale ”i a Anului Nou.

Amendament propus de Comisie

25. Art. 21 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 21. - (1) Persoanele cªrora li s-a conferit Ordinul
naþional �Steaua României� , gradul de Mare cruce sau de
Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei Ordinelor, la
recepþiile oferite de Pre”edintele României cu ocazia Zilei

Pentru acurateþea textului.
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(2) � De asemenea, persoanele prevªzute la alin.
1 pot fi invitate sª participe, prin grija
Cancelariei ordinelor, ”i la alte recepþii sau
manifestªri, organizate de Pre”edinþie ”i de
Parlament.

Naþionale ”i a Anului Nou.

(2) � De asemenea, persoanele prevªzute la alin. 1 pot fi
invitate sª participe, prin grija Cancelariei Ordinelor, ”i la
alte recepþii sau manifestªri, organizate de Pre”edinþie ”i
de Parlament.

27. CAPITOLUL VI

Retragerea Ordinului �Steaua României�

Amendament propus de Comisie

26. Titlul Capitolului VI se modificª ”i va avea
urmªtorul conþinut:

 CAPITOLUL VI

Retragerea Ordinului naþional  �Steaua României�

Pentru a se pune de acord titlul
capitolului cu titlul ordonanþei de
urgenþª.

28. Art. 22. � Calitatea de membru al Ordinului
�Steaua României� se poate pierde în
urmªtoarele situaþii:

a) condamnarea, prin hotªrâre judecªtoreascª
rªmasª definitivª, la o pedeapsª privativª de
libertate;

b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele
prevªzute la lit. a), care aduc prejudicii morale
membrilor ordinului.

Amendament propus de Comisie

27. Art. 22 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 22. � Calitatea de membru al Ordinului naþional
�Steaua României� se poate pierde în urmªtoarele situaþii:

a) condamnarea, prin hotªrâre judecªtoreascª rªmasª
definitivª, la o pedeapsª privativª de libertate;

b) pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al
Ordinului, altele decât cele prevªzute la lit. a), care aduc
prejudicii morale membrilor Ordinului.

Pentru o mai mare claritate a textului.

29. Art. 23. � (1) Pentru judecarea faptelor
dezonorante  care aduc prejudicii morale
membrilor ordinului, altele decât cele prevªzute
la art. 22 lit. a), se constituie un consiliu de
onoare format din 7 membri.

Amendament propus de Comisie

28. Art. 23 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 23. - Pentru judecarea faptelor incompatibile cu
calitatea de membru al Ordinului, care aduc prejudicii
morale membrilor Ordinului se constituie un Consiliu de
onoare format din 7 membri.

Pentru acurateþea textului ”i pentru a
asigura Consiliului de onoare o deplinª
libertate de judecare, a fiecªrui caz în
parte.
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30. Art. 23. - (2) Membrii Consiliului de onoare sunt
ale”i pe termen de 5 ani de adunarea membrilor
fiecªrui grad, câte unul din primele patru grade,
doi din gradul de Mare cruce ”i unul din gradul
de Colan. Pre”edinþia Consiliului de onoare este
asiguratª de purtªtorul gradului de Colan sau de
cel mai în vârstª membru al gradului de Mare
cruce.

(3) Persoanele supuse judecªþii sunt invitate sª
participe la judecata Consiliului de onoare.

Amendament propus de Comisie

29. Alin. (2) ”i (3) ale art. 23 se eliminª.

Prevederile alin. 2 ”i 3 se regªsesc în
regulament.

31. Art. 24. � Retragerea ordinelor se face de
Pre”edintele României prin decret, la propunerea
Cancelariei ordinelor, în baza hotªrârii
judecªtore”ti de condamnare, sau dupª caz, a
hotªrârii Consiliului de onoare.

Amendament propus de Comisie

30. Art. 24 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 24. � Retragerea ordinelor se face de Pre”edintele
României, prin decret, la propunerea Cancelariei
Ordinelor, în baza hotªrârii Consiliului de onoare.

Pentru a se pune de acord cu prevederile
art. 23, în forma votatª de Comisie.

32. Art. 26. � Persoanele cªrora li s-a retras calitatea
de membru al ordinului sunt obligate sª restituie
brevetul ”i însemnul.

Amendament propus de Comisie

31. Art. 26 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 26. � Persoanele cªrora li s-a retras calitatea de
membru al Ordinului sunt obligate sª restituie brevetul ”i
însemnul.

Din motive de tehnicª legislativª.

33. Art. 27. � (1) Ordinele conferite cetªþenilor
strªini pot fi retrase în cazul sªvâr”irii de fapte
incompatibile cu calitatea de persoanª cªreia i s-a
conferit o distincþie a României.

(2) Retragerea ordinelor se face de Pre”edintele
României prin decret, la propunerea Cancelariei
ordinelor, pe baza sesizªrii Ministerului

Amendament propus de Comisie

32. Art. 27 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 27. � (1) Ordinele conferite cetªþenilor strªini pot fi
retrase în cazul sªvâr”irii unor fapte incompatibile cu
calitatea de membru al Ordinului.

(2) Retragerea Ordinului se face de Pre”edintele

Pentru claritatea textului.
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Afacerilor Externe. României, prin decret, la propunerea Cancelariei
Ordinelor, pe baza sesizªrii Ministerului Afacerilor
Externe.

34. Art. 28. � Radierea din evidenþª a unei persoane
decorate se face numai dupª ce Pre”edintele
României  a semnat decretul de retragere a
ordinului.

Amendament propus de Comisie

33. Art. 28 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 28. � Radierea din evidenþª a unei persoane decorate
se face numai dupª ce Pre”edintele României a semnat
decretul de retragere a Ordinului.

Din motive de tehnicª legislativª.

35. Art. 29. � (2)  Eliberarea unui duplicat de pe
documentul de atestare ori,   dupª caz, a unui nou
însemn se face la propunerea Cancelariei
ordinelor, pe baza solicitªrii titularului, dupª
publicarea prevªzutª la alin. (1).

Amendament propus de Comisie

34. Alin. (2) al art. 29 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

Art. 29. � (2)  Eliberarea unui duplicat al documentului
de atestare ori, dupª caz, a unui nou însemn se face la
propunerea Cancelariei  Ordinelor, pe baza solicitªrii
titularului, dupª publicarea prevªzutª la alin. (1).

Pentru eleganþa textului.

36. CAPITOLUL VII

Cancelaria ordinelor

Amendament propus de Comisie

35. Titlul capitolului VII se eliminª.

Pentru coerenþa textului, în raport cu
prevederile ulterioare.

37. Art. 30. � Administrarea decoraþiilor este
încredinþatª Cancelariei ordinelor, care
funcþioneazª ca un compartiment în cadrul
Pre”edinþiei României.

Amendament propus de Comisie

36. Art. 30 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 30. � (1) Administrarea decoraþiilor este încredinþatª
Cancelariei ordinelor, care funcþioneazª ca un
compartiment în cadrul Pre”edinþiei României.

(2) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei
Ordinelor, potrivit legii.

Pentru coerenþa textului.
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38. Art. 31. � (1) Cancelaria este condusª de un
cancelar, cu rang de consilier de stat, numit de
Pre”edintele României ”i aflat în subordinea sa
directª.

(2) Funcþia de consilier de stat, cancelar al
Cancelariei ordinelor, se adaugª funcþiilor
existente în prezent la Pre”edinþie.

Amendament propus de Comisie

37. Art. 31 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
regulamentului.

39. Art. 32. � Cancelaria ordinelor are urmªtoarele
atribuþii principale:

a) organizeazª activitªþile de conferire a
decoraþiilor;

b) þine evidenþa persoanelor decorate ”i a
radierilor din aceasta;

c) se îngrije”te de confecþionarea însemnelor, a
brevetelor ”i a celorlalte materiale necesare
activitªþii, precum ”i de gestionarea acestora;

d) þine evidenþa persoanelor strªine cªrora li
s-au conferit decoraþii române”ti;

e) þine evidenþa decoraþiilor strªine conferite
cetªþenilor români;

f) organizeazª festivitªþile pentru înmânarea
decoraþiilor naþionale;

g) verificª corecta încadrare în prevederile
regulamentare a propunerilor de decorare.

Amendament propus de Comisie

38. Art. 32 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
regulamentului.
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40. Art. 33. � Cancelaria ordinelor întocme”te ”i þine
la zi urmªtoarele evidenþe:

a) intrarea ”i ie”irea corespondenþei, conform
prevederilor legale;

b) fi”ierul cu persoanele decorate, pe distincþii ”i
clase;

c) situaþia însemnelor ”i a anexelor acestora,
aflate în depozit;

d) situaþia cu vacanþa decoraþiilor (înaintªri,
radieri).

Amendament propus de Comisie

39. Art. 33 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
regulamentului.

41. Art. 34. � (1) Cancelaria ordinelor va elabora ”i
va transmite persoanelor prevªzute la art. 5 alin.
(2) metodologia întocmirii propunerilor de
decorare.

(2) Cancelaria ordinelor informeazª, pânª la data
de 1 ianuarie a fiecªrui an, persoanele menþionate
la art. 5 alin. (2) despre limitele contingentelor
anuale pentru fiecare grad sau clasª a fiecªrei
decoraþii.

(3) Cancelaria ordinelor comunicª Ministerului
de Interne datele de identitate ale persoanelor
decorate. Ministerul de Interne va transmite
Cancelariei ordinelor informaþiile despre
decesele celor decoraþi sau eventualele
condamnªri.

Amendament propus de Comisie

40. Art. 34 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
regulamentului.
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42. Art. 35. � (1) Propunerile de decorare se transmit
Cancelariei ordinelor în termen de 60 de zile de
la data prevªzutª la art. 34 alin. (2). Pentru
fiecare persoanª se vor menþiona: numele ”i
prenumele, data ”i locul na”terii, cetªþenia,
domiciliul, profesia ”i funcþia, decoraþiile primite
anterior ”i data conferirii acestora, gradul,
vechimea în grad sau în clasª, denumirea
decoraþiei ”i gradul pentru care se face
propunerea, precum ”i motivarea propunerii.

Amendament propus de Comisie

41. Art. 34 se abrogª.

Prevederile alineatului eliminat fac
obiectul regulamentului.

43. Art. 35. - (2) Pentru persoanele îndreptªþite sª
primeascª distincþii în funcþie de numªrul de ani
serviþi, calculul timpului se va face pânª la data
limitª a înaintªrii propunerilor.

Amendament propus de Comisie

42. Alin. (2) al art. 35 se eliminª.

Prevederile alineatului eliminat fac
obiectul regulamentului.

44. Art. 36. � Tabelele cu propuneri de decorare
anualª se înainteazª Cancelariei ordinelor pânª la
data de 31 august a anului respectiv, sub
semnªtura conducªtorilor instituþiilor prevªzute
la art. 5 alin. (2).

Amendament propus de Comisie

43. Art. 36 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
Legii privind sistemul naþional de
decoraþii al României.

45. Art. 37. � Radierea din evidenþe ca urmare a
decesului se face pe baza comunicªrii transmise
Cancelariei ordinelor de cªtre Ministerul de
Interne, prin Serviciul de evidenþª a populaþiei.

Amendament propus de Comisie

44. Art. 37 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
Legii privind sistemul naþional de
decoraþii al României.

46. Art. 38. � Cancelaria ordinelor conlucreazª cu
Consiliul de onoare ”i înainteazª Pre”edintelui
României hotªrârile acestuia.

Amendament propus de Comisie

45. Art. 38 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
Legii privind sistemul naþional de
decoraþii al României.
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47. Art 39. � Cu sprijinul organelor Ministerului de
Interne, Cancelaria ordinelor va recupera
decoraþiile ”i brevetele de la persoanele cªrora li
s-a retras decoraþia.

Amendament propus de Comisie

46. Art. 39 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
Legii privind sistemul naþional de
decoraþii al României.

48. Art. 40. � Cancelaria ordinelor editeazª un
�Buletin annual�, în care se publicª listele
persoanelor decorate, date despre locurile
vacante, informaþii despre activitatea consiliilor
de onoare, decesele cavalerilor ordinelor,
persoanele cªrora li s-a retras calitatea de
membru.

Amendament propus de Comisie

47. Art. 40 se abrogª.

Prevederile acestui articol fac obiectul
Legii privind sistemul naþional de
decoraþii al României.

49. Art. 41. � La instituirea Ordinului �Steaua
României� se poate conferi orice clasª a
ordinului, în limita a maximum 25% din numªrul
prevªzut pentru fiecare grad, din care
Pre”edintele României poate sª confere, din
proprie iniþiativª, 25%.

Amendament propus de Comisie

48. Art. 41 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 41. � (1) La reinstituirea Ordinului naþional �Steaua
României� se poate conferi orice clasª a Ordinului, cu
excepþia gradului de Colan, în limita a maximum 15% din
numªrul prevªzut pentru fiecare grad, din care
Pre”edintele României poate sª confere, din proprie
iniþiativª, 1%, din totalul decoraþiilor.

(2) Pânª la instituirea, prin lege, a sistemului naþional  de
decoraþii, Pre”edintele României poate conferi Ordinul
naþional �Steaua României� unui numªr de maximum 10
cetªþeni români.

Pentru a se respecta cutumele
internaþionale în domeniul conferirii
decoraþiilor.

50. Art. 42. � Din împuternicirea Pre”edintelui
României, înmânarea ordinelor poate fi fªcutª de
primul-ministru, de mini”tri sau conducªtori ai
altor organe centrale, de comandanþi de mari

Amendament propus de Comisie

49. Art. 42 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 42. � Din împuternicirea Pre”edintelui României,

Pentru a da un plus de precizie textului.
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unitªþi militare ”i de ”efii misiunilor diplomatice
ale României în strªinªtate.

înmânarea ordinelor poate fi fªcutª de primul-ministru,
de mini”tri, de comandanþi de mari unitªþi militare ”i de
”efii misiunilor diplomatice ale României în strªinªtate.

51. Art. 43. � Brevetele ”i însemnele ordinelor
rªmân, dupª deces, în posesia mo”tenitorilor
legali, dar fªrª drept de a le purta sau de a face
uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin
ele.

Amendament propus de Comisie

50. Art. 43 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 43. � Brevetele ”i însemnele ordinelor devin, dupª
decesul titularului proprieteatea mo”tenitorilor legali, dar
fªrª dreptul de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de
prerogativele conferite prin ele.

Pentru acurateþea textului.

52. Art. 44. � ˛n cazul conferirii unui ordin
post-mortem, brevetul ”i însemnul acestuia se
predau, spre pªstrare, mo”tenitorilor legali.

Amendament propus de Comisie

51. Art. 44 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 44. � ˛n cazul conferirii unui ordin post-mortem,
brevetul ”i însemnul acestuia se predau mo”tenitorilor
legali.

Pentru precizia textului.

53. Amendament propus de Comisie

52. Dupª art. 44 se introduce un articol nou, 44 1, care
va avea urmªtorul conþinut:

Cetªþenii români decoraþi cu însemnele civile sau militare
de pace ale Ordinului naþional �Steaua României�, pânª
la data abrogªrii sale, în 1948, sunt consideraþi de drept
Cavaleri ai Ordinului naþional �Steaua României�,
conferindu-li-se, automat, un grad în plus, faþª de cel
avut.

Pentru a restaura drepturile cetªþenilor
care au fost decoraþi înainte de
abrograrea Ordinului.

54. Art. 45. -  (1) ˛nsemnul Ordinului �Steaua
României� se confecþioneazª de cªtre Regia
Autonomª � Monetªria Statului�.

Amendament propus de Comisie

53. Art. 45 se abrogª.

Prevederile acestui articol sunt de
nivelul regulamentului.
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(2) Banca Naþionalª a României la solicitarea
Cancelariei ordinelor, va pune la dispoziþie
Regiei Autonome �Monetªria Statului�
cantitªþile de metale preþioase ”i de alte
metale, necesare confecþionªrii însemnului
prevªzut la alin. (1).

55. Art. 46. � (1) Cheltuielile necesare confecþionªrii
însemnului Ordinului �Steaua României� se
suportª de la bugetul de stat.

(2) Sumele destinate cheltuielilor prevªzute la
alin. (1) se gestioneazª de cªtre Ministerul
Finanþelor pe baza solicitªrilor primite din partea
Cancelariei ordinelor.

(3) Pentru anul 1998 cheltuielile prevªzute la
alin. (2) se asigurª din Fondul de rezervª
bugetarª la dispoziþia Guvernului.

Amendament propus de Comisie

54. Art. 46 se abrogª.

Prevederile acestui articol sunt de
nivelul regulamentului.

56. REGULAMENTUL

Ordinului �Steaua României�

Amendament propus de Comisie

55. Titlul Regulamentului Ordinului �Steaua
României� se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

REGULAMENTUL

Ordinului naþional  �Steaua României�

Pentru a se respecta denumirea
Ordinului.

57. Art. 1. � ˛nsemnul Ordinului �Steaua României�
este o cruce româneascª repetatª, emailatª
albastru închis, având a”ezate între braþe patru
acvile heraldice române”ti, cu zborul larg
deschis.

Amendament propus de Comisie

56. Art. 1 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

(1) Ordinul naþional �Steaua României� este cea mai
înaltª decoraþie a României. El se acordª atât

Pentru a detalia motivele pentru care
poate fi acordat Ordinul naþional �Steaua
României�.
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        ˛n centrul crucii se aflª un medalion emailat
ro”u; pe avers medalionul poartª stema
României, model  1992, ”i o bordurª emailatª
albastru, pe care este înscrisª deviza: �Genere et
Corde Fraters� (�Fraþi de inimª ”i sânge�), iar pe
revers sunt înscrise cifrele anului �1877�.

        Medalionul este înconjurat de o cununª de
frunze de stejar, emailatª verde.

        Stema României este ”tanþatª în metalul
ordinului ”i aplicatª pe medalion.

       Crucea este surmontatª de o cununª ovalª,
emailatª verde, din frunze de laur ”i stejar,
prevªzutª cu un inel prin intermediul cªruia se
prinde panglica.

        Metalul din care se confecþioneazª însemnul
ordinului este argint cu titlu de 750�, iar al
plªcilor, argint cu titlu de 900�.

     Panglica ordinului este din rips moarat ro”u,
având câte douª dungi, de culoare albastru
închis, spre margini.

cetªþenilor români, cât ”i celor strªini, pentru a
recompensa serviciile excepþionale, civile sau
militare, aduse statului ”i poporului român, pe timp de
pace sau de rªzboi.

(2) ˛n înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþª, servicii
excepþionale, civile sau militare, privesc fapte de
concepþie, organizare ”i coordonare, astfel:

a) Realizªri de mare importanþª în apªrarea intereselor
supreme ale statului român: independenþª,
suveranitate, unitate ”i integritate teritorialª;

b) mari contribuþii la dezvoltarea economiei naþionale ”i
a serviciilor publice;

c) creaþii ”tiinþifice, artistice ”i culturale de mare valoare
naþionalª ”i internaþionalª;

d) mari merite în dezvoltarea ”i promovarea colaborªrii
dintre România ”i alte state sau organisme
internaþionale;

e) mari merite în concepþia, organizarea ”i conducerea
operaþiunilor militare;

f) fapte de arme de mare bravurª sªvâr”ite, pe câmpul
de luptª, în conflicte militare.

(3) Ordinul naþional �Steaua României� cuprinde 6 grade.
Acestea sunt, în ordine crescªtoare, urmªtoarele:
Cavaler, Ofiþer, Comandor, Mare ofiþer, Mare cruce,
Colan.

(4) Membrii Ordinului sunt numiþi pe viaþª ”i, indiferent
de gradul primit, ei poartª titlul generic de �cavaler al

Conform urzanþelor internaþionale,
denumirile gradelor sunt reluate în
regulament.

Pentru a se detalia caracteristicile
esenþiale ale Ordinului.
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Ordinului naþional «Steaua României».

(5) Ordinul are însemne deosebite pentru civili, pentru
militari ”i �de rªzboi�, iar numªrul membrilor este fixat la
3.650, dupª cum urmeazª:

a) Cavaler: 2.000 membri, din care  1.700 pentru civili ”i

                                                             300 pentru militari;

b) Ofiþer: 1.000 membri, din care        850 pentru civili ”i

                                                             150 pentru miliatri;

c) Comandor: 400 membri, din care    325 pentru civili ”i

                                                               75 pentru militari;

d) Mare ofiþer: 160 membri, din care  130 pentru civili ”i

                                                               30 pentru militari;

e) Mare cruce: 80 membri, din care      65 pentru civili ”i

                                                               15 pentru militari;

g) Colan: 10 membri, fªrª însemne deosebite pentru
civili ”i pentru militari.

(6) Depª”irea numªrului fiecªrui grad constituie o
încªlcare a prezentului regulament.

(7) Acest Ordin se poate conferi ”i unitªþilor militare
române”ti atât pe timp de pace, cât ”i pentru fapte de
arme, pe timp de rªzboi, iar însemnele se poartª  pe
drapel. El se poate conferi ”i unitªþilor militare strªine
ale unor state aliate, dar numai pentru fapte de arme
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sªvâr”ite pe timpul unui rªzboi la care participª direct
”i România.

(8) Evidenþa unitªþilor militare române”ti decorate,
precum ”i a persoanelor care au primit însemnele �de
rªzboi� sunt þinute separat de cea ale persoanelor
decorate în limitele prezentei ordonanþe de urgenþª.

(9) Pre”edintelui României i se atribuie, pe perioada
mandatului, Colanul Ordinului naþional �Steaua
României�, comandª specialª, confecþionat din aur.
Acest colan nu este inclus în numªrul prevªzut la
articolul 3 al prezentului regulament.

(10) ˛nsemnul decoraþiei se compune dintr-o cruce
repetatª, emailatª albastru, având între braþe raze
metalice, iar în centru un medalion emailat ro”u,
înconjurat de o cununª de frunze de stejar, emailatª
verde.

(11) Pe aversul medalionului este aplicatª stema
României, din metal ”i, în bordurª albasatrª este înscrisª
deviza �IN FIDE SALUS�. Pe revers este înscrisª data
�1877�, anul instituirii Ordinului.

(12)  ˛nsemnul este surmontat de o cununª ovalª,
împletitª din frunze de stejar ”i laur.

(13) Metalul din care se confecþioneazª însemnul
Ordinului este argint cu titlu de 750�, iar metalul
din care sunt confecþionate plªcile, argint cu titlu de
900�.

Se înlocuie”te forma generalª a
modelului publicat în ordonanþª, ce
corespunde modelului 1932, cu cea
iniþialª, de la data instituirii Ordinului,
1877. Razele dintre braþe justificª ”i
numele Ordinului. Deviza din textul
iniþial al ordonanþei de urgenþª este cea
stabilitª în 1862, dar care nu a mai fost
consideratª adecvatª de cªtre Parlament,
în 1877, când a fost înlocuitª cu �IN
FIDE SALUS� (�˛n credinþª este
salvarea�), care devine deviza Ordinului,
pe tot parcursul existenþei sale.

58. Art. 2. � ˛nsemnul gradului de Cavaler are
diametrul de 40 mm ”i culoarea naturalª a
argintului. Medalionul central are diametrul de

Amendament propus de Comisie

57. Art. 2 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Descrierea gradului este schimbatª
conform modelului de bazª ”i se adaugª
precizªri suplimentare.
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11 mm, iar bordura de 2 mm. Literele cu care
este înscrisª deviza sunt aurite ”i au înªlþimea de
1,5 mm. Pe reversul medalionului cifrele anului
1877 sunt aurite ”i au înªlþimea de 2,5 mm.
Stema României, ”tanþatª în metal, are înªlþimea
de 8 mm.

Cununa ovalª din frunze de laur ”i stejar,
emailatª verde, are diametrele exterioare de 23 ”i
13 mm, iar diametrele interioare de 10 x 7 mm.
Inelul circular prin care se petrece panglica are
un diamteru exterior de 15 mm.

Modelul pentru militari prime”te douª
spade încruci”ate, lungi de 28 mm, între însemn
”i cununa de laur ”i stejar.

Panglica gradului este de 40 mm, iar
dungile marginale albastru închis sunt late de 3
mm, cele interioare, ”i de 2 mm, cele exterioare;
în partea ei aparentª panglica este înaltª de 50
mm.

La însemnul acordat doamnelor, panglica
este pliatª sub formª de fundª orizontalª
(papion) ”i are o lungime de 120 mm.

Art. 2. �  (1) ˛nsemnul gradului de Cavaler are diametrul
de 40 mm ”i culoarea naturalª a argintului. Medalionul
central are diametrul de 11 mm, iar bordura de 2 mm.
Literele cu care este înscrisª deviza sunt aurite ”i au
înªlþimea de 1,5 mm. Stema României, ”tanþatª în metal,
are înªlþimea de 8 mm. Pe reversul medalionului cifrele
anului 1877 sunt aurite ”i au înªlþimea de 2,5 mm.

(2) Cununa ovalª din frunze de laur ”i stejar,
emailatª verde, are diametrele exterioare de 23 ”i 13 mm,
iar diametrele interioare de 10 x 7 mm. Inelul circular
prin care se petrece panglica are un diamteru exterior de
15 mm.

(3) Modelul pentru militari prime”te douª spade
încruci”ate, lungi de 28 mm, între însemn ”i cununa de
laur ”i stejar.

     (4) Modelul �de rªzboi� prime”te douª spade
încruci”ate lungi de 45 mm, între braþele crucii.

(5) Panglica gradului este de 40 mm, iar dungile
marginale albastru închis sunt late de 3 mm, cele
interioare, ”i de 2 mm, cele exterioare; în partea ei
aparentª panglica este înaltª de 50 mm.

(6) La însemnul acordat doamnelor, panglica este pliatª
sub formª de fundª orizontalª (papion) ”i are o lungime
de 120 mm.

(7) La modelul �de rªzboi� panglica are marginal ”i câte
o dungª latª de 2 mm din fir aurit.

(8) ˛nsemnul gradului se poartª pe partea stângª a
pieptului.



24

59. Art. 4. � ˛nsemnul gradului de Comandor are un
diametru de 50 mm ”i este aurit. Medalionul
central are diamterul de 14 mm, iar bordura este
latª de 2,5 mm. Literele cu care este înscrisª
deviza sunt aurii ”i au înªlþimea de 2 mm. Pe
reversul medalionului cifrele anului 1877 au
înªlþimea de 3 mm. Stema României, ”tanþatª în
metal, are înªlþimea de 10 mm.

 Cununa ovalª din frunze de laur ”i stejar,
emailatª verde, are dimensiunile exterioare de 31
”i 21 mm ”i cele interioare de 19 ”i 13 mm; inelul
pentru panglicª este alungit, cu înªlþimea de 21
mm ”i lat de 4 mm.

Modelul pentru militari prime”te douª
spade încruci”ate lungi de 35 mm, între însemn ”i
cununa de laur ”i stejar.

Panglica gradului este latª de 45 mm, cu
dungile marginale interioare albastru închis, late
de 4 mm ”i de 3 mm, cele exterioare; lungimea ei
este egalª cu circumferinþa gâtului.

La însemnul acordat doamnelor, panglica
este aceea”i.

Amendament propus de Comisie

58. Art. 4 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 4. � (1) ˛nsemnul gradului de Comandor are un
diametru de 50 mm ”i este aurit. Medalionul central are
diamterul de 14 mm, iar bordura este latª de 2,5 mm.
Literele cu care este înscrisª deviza sunt aurii ”i au
înªlþimea de 2 mm. Stema României, ”tanþatª în metal,
are înªlþimea de 10 mm. Pe reversul medalionului cifrele
anului 1877 au înªlþimea de 3 mm.

 (2) Cununa ovalª din frunze de laur ”i stejar,
emailatª verde, are dimensiunile exterioare de 31 ”i 21
mm ”i cele interioare de 19 ”i 13 mm; inelul pentru
panglicª este alungit, cu înªlþimea de 21 mm ”i lat de 4
mm.

(3) Modelul pentru militari prime”te douª spade
încruci”ate lungi de 35 mm, între însemn ”i cununa de
laur ”i stejar.

(4) Modelul �de rªzboi� prime”te douª spade încruci”ate,
lungi de 57 mm, între braþele crucii.

(5) Panglica gradului este latª de 45 mm, cu dungile
marginale interioare albastru închis, late de 4 mm ”i de 3
mm, cele exterioare; lungimea ei este egalª cu
circumferinþa gâtului. La însemnul acordat doamnelor,
panglica este aceea”i.

(6) Panglica modelului de �rªzboi� prime”te marginal ”i
câte o dungª latª de 3 mm, din fir aurit.

(8) ˛nsemnul gradului se poartª la gât. Bªrbaþii au
panglica petrecutª pe sub nodul cravatei, cu însemnul

Descrierea gradului este schimbatª
conform modelului de bazª ”i se adaugª
precizªri suplimentare.
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vizibil pe partea dreaptª a acesteia.

60. Art. 5. � Gradul de Mare ofiþer este compus din
însemnul gradului de Comandor ”i placa
gradului.

Placa gradului este rombicª, din raze
diamantate ”i are un diametru de 65 mm. Pe
aversul plªcii este aplicatª crucea emailatª a
ordinului, având un diamteru de 50 mm.

Medalionul central, bordura ”i inscripþiile
au acelea”i dimensiuni ca la gradul de
Comandor.

La modelul pentru militari, crucea
emailatª a ordinului, aplicatª pe placa gradului,
prime”te între braþe douª spade încruci”ate, lungi
de 55 mm.

Modelul pentru doamne este identic.

Amendament propus de Comisie

59. Art. 5 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 5. � (1) Gradul de Mare ofiþer este compus din
însemnul gradului de Comandor ”i placa gradului.

(2) Placa gradului este în formª de stea, cu opt
grupe de raze diamantate ”i are un diametru de 75 mm. Pe
aversul plªcii este aplicatª crucea emailatª a ordinului,
având un diamteru de 50 mm.

(3) Medalionul central, bordura ”i inscripþiile au
acelea”i dimensiuni ca la gradul de Comandor.

(4) Modelul pentru doamne este identic.

(5) La modelul pentru militari ”i de rªzboi este aplicatª
crucea emailatª a ordinului, avers, cu un diamteru de 50
mm, având între braþe, douª spade încruci”ate, lungi de
55 mm.

(6) Placa gradului se poartª pe partea stângª a
pieptului. ˛n cazul în care persoana poartª ”i o baretª cu
decoraþii, placa se poartª sub aceasta.

Descrierea gradului este schimbatª
conform modelului de bazª ”i se adaugª
precizªri suplimentare.

61. Art. 6. � Gradul de Mare cruce este compus din
însemnul ordinului ”i placa gradului.

˛nsemnul are un diamteru de 60 mm ”i
este aurit.

Medalionul central are diametrul de 16

Amendament propus de Comisie

60. Art. 6 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 6. � (1) Gradul de Mare cruce este compus din
însemnul ordinului ”i placa gradului.

Descrierea gradului este schimbatª
conform modelului de bazª ”i se adaugª
precizªri suplimentare.
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mm, iar bordura este latª de 3 mm. Literele cu
care este înscrisª deviza sunt aurite ”i au
înªlþimea de 3 mm.

Pe reversul medalionului cifrele anului
1877 au înªlþimea de 5 mm. Stema României,
”tanþatª în metal, are înªlþimea de 12 mm.

Cununa ovalª din frunze de laur ”i stejar,
emailatª verde, are diametrele exterioare de 35 ”i
25 mm, iar cele interioare, de 21 ”i 15 mm; inelul
de prindere este circular, gros de 2 mm ”i cu un
diamteru exterior de 18 mm.

Panglica (lenta) însemnului este latª de
100 mm ”i are lungimea egalª cu circumferinþa
bustului corpului. Dungile marginale interioare
albastru închis sunt late de 8 mm, iar cele
exterioare, de 5 mm.

La partea inferioarª are ata”atª o rozetª
cu diamterul de 75 mm; sub rozetª se aflª ata”atª
o carabinierª.

Placa este în formª de stea, cu 8 grupe de
raze diamantate, cu diamterul de 75 mm. Pe
aversul plªcii este aplicatª crucea emailatª a
ordinului, cu un diametru de 60 mm. Medalionul
central, bordura ”i inscripþiile au acelea”i
dimensiuni ca ”i însemnul gradului de Mare
cruce.

La modelul pentru militari, pe placª,
crucea emailatª a ordinului prime”te între braþe
douª spade încruci”ate, lungi de 58 mm.

(2) ˛nsemnul are un diamteru de 60 mm ”i este
aurit. Medalionul central are diametrul de 16 mm, iar
bordura este latª de 3 mm. Literele cu care este înscrisª
deviza sunt aurite ”i au înªlþimea de 3 mm.Pe reversul
medalionului cifrele anului 1877 au înªlþimea de 5 mm.
Stema României, ”tanþatª în metal, are înªlþimea de 12
mm.

(3) Cununa ovalª din frunze de laur ”i stejar,
emailatª verde, are diametrele exterioare de 35 ”i 25 mm,
iar cele interioare, de 21 ”i 15 mm; inelul de prindere este
circular, gros de 2 mm ”i cu un diamteru exterior de 18
mm.

(4) Modelul pentru militari prime”te douª spade
încruci”ate, lungi de 48 mm, între însemn ”i cununa de
laur ”i stejar.

(5) Modelul �de rªzboi� prime”te douª spade
încruci”ate, lungi de 75 mm, între braþele crucii.

(6) Lenta (panglica) însemnului este latª de 100
mm ”i are lungimea egalª cu circumferinþa bustului
corpului. Dungile marginale albastru închis sunt late de 8
mm cele interioare, ”i 5 mm cele exterioare. La partea
inferioarª are ata”atª o rozetª cu diamterul de 75 mm; sub
rozetª se aflª ata”atª o carabinierª.

(7) Pentru modelul �de rªzboi�, lenta prime”te la
margini ”i câte o bandª aurie, latª de 4 mm.

(8) Lenta se poartª peste bust, de pe umªrul drept
spre ”oldul stâng, unde este ata”at însemnul gradului.

(9) Placa este în formª de stea, cu 8 grupe de raze
diamantate, cu diamterul de 85 mm. Pe placª este aplicatª
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Modelul pentru doamne este identic. crucea emailatª a ordinului, avers, cu un diametru de 60
mm. Medalionul central, bordura ”i inscripþiile au
acelea”i dimensiuni ca ”i însemnul gradului de Mare
cruce.

(10) Modelul pentru doamne este identic.

(11) La modelul pentru militari ”i �de rªzboi�, pe
placª, este aplicatª crucea emailatª a ordinului, avers, cu
un diamteru de 60 mm, având între braþe douª spade
încruci”ate, lungi de 70 mm.

(12) Placa gradului se poartª pe partea stângª a pieptului,
prinsª de lentª.

62. Art. 7. � Gradul de Colan este compus dintr-un
lanþ lung de 840 mm ”i însemnul gradului. Lanþul
cuprinde ”ase cartu”e, reprezentând fiecare stema
”tanþatª a României, ”i ”ase însemne ale
ordinului, emailate albastru, prinse între ele prin
lanþuri duble, cu zale pªtrate. Stema României
”tanþatª are înªlþimea de 25 mm, iar crucea
ordinului are diametrul de 25 mm.

˛nchiderea Colanului se face printr-o
carabinierª, alcªtuitª din douª jumªtªþi de acvilª
cu zborul larg deschis.

˛nsemnul gradului este identic cu
însemnul gradului de Mare cruce.

Modelul pentru doamne este identic.

Metalul din care este confecþionat gradul
de Colan este argint cu titlu de 900�, ”i este
aurit.

Amendament propus de Comisie

61. Art. 7 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 7. � (1) Gradul de Colan este compus dintr-un lanþ
lung de 840 mm ”i însemnul gradului. Lanþul cuprinde
”ase cartu”e, reprezentând fiecare stema ”tanþatª a
României, ”i ”ase însemne ale ordinului, emailate
albastru, prinse între ele prin lanþuri duble, cu zale
pªtrate. Stema României ”tanþatª are înªlþimea de 25 mm,
iar crucea ordinului are diametrul de 25 mm. ˛nchiderea
Colanului se face printr-o carabinierª, alcªtuitª din douª
jumªtªþi de acvilª cu zborul larg deschis.

(2) ˛nsemnul gradului este identic cu însemnul
gradului de Mare cruce. Modelul pentru doamne este
identic. Nu existª modele diferite pentru civili, militari ”i
de �rªzboi�.

(3) Metalul din care este confecþionat gradul de Colan
este argint cu titlu de 900�, ”i este aurit.

Descrierea gradului este schimbatª
conform modelului de bazª ”i se adaugª
precizªri suplimentare.
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(4) Colanul se poartª petrecut dupª gât, deasupra
îmbrªcªmintei.

63. Art. 8. � Colanul, comandª specialª, care se
atribuie Pre”edintelui României, în calitate de
Cap al Ordinului �Steaua României�, este
confecþionat din aur cu titlu de 785�.

Amendament propus de Comisie

62. Art. 8 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 8. � Colanul, comandª specialª, care se atribuie
Pre”edintelui României, este confecþionat din aur cu titlu
de 785�.

Pentru a se evita o redundanþª în text.

64. 63. Dupª art. 8 se introduce un articol nou, 8 1,
urmªtorul cuprins:

(1) La gradele de Cavaler ”i Ofiþer se acordª, odatª cu
însemnul, miniatura ”i bareta decoraþiei, prima fiind
purtatª de civili, iar a doua, de cadrele militare în
uniformª.

(2) Miniatura decoraþiei are metalul, forma ”i cromatica
aversului gradului respectiv, cu excepþia cununei care
surmonteazª crucea; ea are diametrul de 10 mm ”i pe
revers are ata”at un sistem de prindere. Miniatura se
poate purta zilnic, la o þinutª vestimentarª adecvatª.

(3) Bareta, prinsª pe un suport  metalic, are culorile
panglicii reduse cu 50%; lungimea ei este de 20 mm
”i înªlþimea de 10 mm. Bareta se poartª la uniformª,
þinutª zilnicª.

(4) Bareta se poartª alªturat, prima fiind a celui mai mare
grad.

(5) ˛n cazul în care un militar a fost decorat ”i cu o

Pentru precizarea modului de purtare a
miniaturii ”i a baretei.
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decoraþie �de rªzboi�, bareta acesteia are întâietate,
chiar dacª ordinul sau gradul este, ierarhic, inferior
altor decoraþii pe care le posedª.

(6) ˛n cazul în care un militar este îmbrªcat în civil, el se
conformeazª regulilor prevªzute pentru civil.

65. 64. Dupª art. 8 1 se introduce un articol nou, 82, cu
urmªtorul cuprins:

(1) Unitªþile militare pot fi decorate cu Ordinul naþional
�Steaua României� numai în gradele de Cavaler,
Ofiþer ”i Comandor.

(2) ˛nsemnul decoraþiei, are panglica de lªþimea gradului,
iar lungimea este de 2.000 mm. La un capªt al
panglicii se  ata”eazª decoraþia, iar la celªlalt capªt, se
aflª un canaf auriu.

(3) Panglica, îndoitª la jumªtate, se prinde de hampª, sub
pajurª.

Pentru detalierea modului de purtare a
decoraþiei de cªtre unitªþile militare.

66. Art. 9. � Semnul distinctiv, simbol al conferirii
Colanului Ordinului �Steaua României� constª
din reproducerea, la scarª miniaturalª, a
medalionului central al ordinului, sub forma unei
insigne care se prinde pe reverul hainei.

65. Art. 9 se abrogª. Conform practicii internaþionale, gradele
superioare se poartª ca atare.

67. Art. 10. � Ecranul (cutia) care conþine decoraþia
este din lemn sau carton presat, îmbrªcat la
exterior cu piele matª, de culoare ro”u închis, iar
la interior, cu plu” gri deschis. Pe capacul cutiei
sunt imprimate stema României, denumirea ”i
gradul ordinului.

66. Art. 10 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 10. � Ecranul (cutia) care conþine decoraþia este
îmbrªcat cu piele matª, de culoare ro”u închis, ”i cªptu”it
cu plu” gri deschis. Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu
auriu, stema României, denumirea ”i gradul Ordinului.

Pentru a da un plus de preciziune
textului.
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68. 67. Dupª art. 10 se introduce un articol nou, 10 1, cu
urmªtorul cuprins:

(1) Conferirea Ordinului naþional �Steaua României� se
face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler.

(2) Pentru a se conferi un grad superior aceleia”i
persoane este necesarª efectuarea unui stagiu în
gradul imediat inferior, astfel :

a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiþer, 3 ani;

b) de la gradul de Ofiþer la cel de Comandor, 4 ani;

c) de la gradul de Comandor la cel de Mare ofiþer, 5
ani;

d) de la gradul de Mare ofiþer la cel de Mare cruce, 6
ani,

e) de la gradul de Mare cruce la cel de Colan, 8 ani.

(3) Propunerile de conferire trebuie sª þinª seama de
criteriile de admitere ”i promovare stabilite în
prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoþie
de decorare, cu excepþia gradului de Colan care nu
poate fi acordat în prima promoþie. Acordarea directª
a gradelor superioare la prima promoþie se face ca
urmare a unei însumªri de merite excepþionale.

(4) Efectuarea stagiului în grad nu dª dreptul automat la
conferirea unui grad superior ci constituie doar limita de
timp dupª care pot fi fªcute noi propuneri de decorare, în

Precizªri regulamentare suplimentare
pentru realizarea concordanþei cu
celelalte ordine ale sistemului naþional
de decoraþii.
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cazul existenþei unor noi merite ale aceleia”i persoane.

69.  Amendament propus de Comisie

68. Dupª art. 10 1 se introduce un articol nou, 102, cu
urmªtorul cuprins:

Conferirea Ordinului naþional �Steaua României� nu se
poate face decât dupª 3 ani de la decorarea anterioarª cu
ordinul �Serviciul credincios�, sau dupª 5 ani de la
conferirea ordinului �Pentru merit�.

Pentru a circumstanþia modalitatea de
obþinere a unui grad superior.

70. Amendament propus de Comisie

69. Dupª art. 10 2 se introduce un articol nou, 103, cu
urmªtorul cuprins:

Pentru merite cu totul excepþionale, termenul de 3 ani, ca
”i vechimea prevªzutª în articolul de la pct. 73, pot fi
reduse cu maxim o treime.

Pentru a circumstanþia modalitatea de
obþinere a unui grad superior.

71. Amendament propus de Comisie

70. Dupª art. 10 3 se introduce un articol nou, 104, cu
urmªtorul cuprins:

(1) Conferirea unui grad superior duce automat la
radierea persoanei respective din evidenþa gradului
inferior, locul devenind vacant.

(2) ˛nsemnul gradului inferior rªmâne în posesia celui
decorat.

(3) Civilii poartª numai însemnul gradului cel mai mare
pe care îl au; cadrele militare pot purta, în ocazii
festive gradele de Cavaler ”i Ofiþer pe o baretª,

Pentru detalierea modalitªþilor de
acordare ”i de purtare a decoraþiei.
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precum ”i însemnul celui mai mare grad pe care îl
posedª.

72. Amendament propus de Comisie

71. Dupª art. 10 4 se introduce un articol nou, 105, cu
urmªtorul cuprins:

˛n sistemul naþional de decoraþii, în ordinea importanþei
ierarhice, locul Ordinului naþional �Steaua României�
este cel fixat în legea specialª privind sistemul naþional
de decoraþii.

Pentru stabilirea locului Ordinului în
cadrul sistemului naþional.

73. Amendament propus de Comisie

72. Dupª art. 10 5 se introduce un articol nou, 106, cu
urmªtorul cuprins:

Cavalerii Ordinului naþional � Steaua României� sunt
asimilaþi gradelor militare ”i beneficiazª de onoruri
militare astfel:

a) gradul de Cavaler al Ordinului este asimilat gradului
de cªpitan;

b) gradul de Ofiþer al Ordinului este asimilat gradului de
colonel;

c) gradul de Mare ofiþer al Ordinului este asimilat
gradului de general de divizie, general de divizie aerianª,
sau viceamiral;

d) gradul de Mare cruce al Ordinului este asimilat
gradului de general de corp de armatª, general comandor
de aviaþie, sau viceamiral comandor;

Pentru precizarea sistemului de asimilare
a gradelor Ordinului cu gradele militare.
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e) gradul de Colan al Ordinului este asimilat gradului de
general de armatª, general inspector de aviaþie, sau
amiral.

74. Amendament propus de Comisie

73. Dupª art. 10 6 se introduce un articol nou, 107, cu
urmªtorul cuprins:

Brevetele pentru Ordinul naþional �Steaua României�
sunt validate pentru gradul de Cavaler, prin parafa
Pre”edintelui României ”i contrasemnªtura autografª a
cancelarului Ordinelor, pentru restul gradelor ambele
semnªturi vor fi autografe.

Pentru detalierea modului de emitere a
brevetelor.

75. Amendament propus de Comisie

74. Dupª art. 10 7 se introduce un articol nou, 108, cu
urmªtorul cuprins:

Cu prilejul zilei Ordinului naþional �Steaua României�
(10 mai), Cancelaria Ordinelor organizeazª întrunirea
cavalerilor acestui Ordin în conformitate cu prevederile
Legii speciale privind Sistemul naþional de decoraþii al
României.

Pentru a introduce obligaþia organizªrii
acestor întruniri.

76. Amendament propus de Comisie

75. Dupª art. 10 8 se introduce un articol nou, 109, cu
urmªtorul cuprins:

Consiliul de onoare al Ordinului naþional �Steaua
României� este compus din 7 membri astfel: câte unul din
cele trei grade inferioare ”i câte doi din gradele de Mare
ofiþer ”i Mare cruce. Pre”edinte al Consiliului de Onoare

Pentru stabilirea componenþei
Consiliului de onoare.
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va fi cel mai în vârstª membru, din gradele superioare.

77. Amendament propus de Comisie

76. Dupª art. 10 9 se introduce un articol nou, 1010, cu
urmªtorul cuprins:

 (1) Cavalerii Ordinului pot semnala Cancelariei
Ordinelor, atitudini ”i fapte comise de alþi  membri ai
Ordinului, considerate a aduce prejudicii morale acestora.
Ca urmare a sesizªrii, Cancelaria Ordinelor convoacª
Consiliul de onoare ”i pe cel învinuit, în termen de
maximum 45 de zile de la sesizare.

(2) Consiliul de onoare delibereazª ”i poate decide pe loc,
sau dupª cercetarea cazului, însª nu mai târziu de 60de
zile de  la întrunirea sa.

(3) ˛n cazul în care persoana învinuitª nu se prezintª la
termenul fixat de Cancelaria Ordinelor, Consiliul de
onoare poate solicita Cancelariei, convocarea sa, la alt
termen, iar în cazul neprezentªrii ”i a doua oarª, cazul se
va judeca în lipsª.

Pentru a preciza modul de funcþionare al
Consiliului de onoare.

78. Amendament propus de Comisie

77. Dupª art. 10 10 se introduce un articol nou, 1011, cu
urmªtorul cuprins:

La fiecare promoþie anualª ”i cu prilejul fiecªrei conferiri,
Cancelaria Ordinelor va în”tinþa  Ministerul de Interne
asupra persoanelor decorate, înaintate în grad sau excluse.
Ministerul de Interne este obligat sª anunþe Cancelaria
Ordinelor la decesul fiecªrui cavaler al Ordinului, sau în
cazul unor eventuale condamnªri.

Pentru a facilita evidenþa acordªrii
decoraþiei.
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79. Amendament propus de Comisie

78. Dupª art. 10 11 se introduce un articol nou, 1012, cu
urmªtorul cuprins:

 ˛n cazul decesului unui cavaler al Ordinului naþional
�Steaua României�, familia sa va în”tiinþa Cancelaria
Ordinelor, precum ”i Comisariatul Militar teritorial, în
vederea organizªrii funeraliilor. La acestea urmeazª sª
participe :

a)  reprezentanþi ai autoritªþilor locale;

b) cavaleri ai Ordinului din localitatea respectivª;

c) garda militarª de onoare conform gradului
decedatului;

d) pentru gradul de Mare ofiþer - un reprezentant al
Pre”edinþiei ”i cancelarul Ordinelor;

e) pentru gradul de Mare cruce ”i de Colan � Pre”edintele
României ”i cancelarul Ordinelor.

Pentru a facilita evidenþa acordªrii
decoraþiei.

80. Amendament propus de Comisie

79. Dupª art. 10 12 se introduce un articol nou, 1013, cu
urmªtorul cuprins:

(1) ˛n termen de 6 luni de la data intrªrii în vigoare a
prezentei ordonanþe de urgenþª, persoanele decorate
pânª în anul 1947 cu Ordinul naþional �Steaua
României�, cu însemne pentru civili sau militari pe
timp de pace, indiferent de grad, pot depune la
Cancelaria Ordinelor, o solicitare ”i copii dupª
înscrisuri � brevete sau extrase din Monitorul Oficial

Pentru a rezolva problema persoanelor
decorate înainte de desfiinþarea
Ordinului, în raport cu reinstituirea sa.
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cu decretul de conferire � care sª ateste calitatea de
Cavaler al ordinului ”i gradul avut.

(2) ˛n termen de 60 zile de la primirea solicitªrilor,
Cancelaria Ordinelor, dupª verificarea autenticitªþii
datelor primite, va înainta Pre”edintelui României
propunerea de decret privind numirea persoanelor
respective în gradul imediat superior.

81. Amendament propus de Comisie

80. Dupª art. 10 13 se introduce un articol nou, 1014, cu
urmªtorul cuprins:

 (1) ˛nsemnul Ordinului �Steaua României� se
confecþioneazª de cªtre Regia Autonomª � Monetªria
Statului�.

(2) Banca Naþionalª a României, la solicitarea
Cancelariei Ordinelor, va pune la dispoziþie, Regiei
Autonome �Monetªria Statului� cantitªþile de metale
preþioase ”i de alte metale, necesare confecþionªrii
însemnului prevªzut la alin. (1).

Prevedere preluatª din textul ordonanþei.

82. Art. 11. � Numªrul cavalerilor Ordinului �Steaua
României� este de 3650, împªrþit astfel:

- Cavaler   - 2.000, din care 1.600 pentru civili ”i

                                                400 pentru militari;

- Ofiþer      - 1.000, din care    800 pentru civili ”i

                                                200 pentru miliatri;

- Comandor -  400, din care    320 pentru civili ”i

81. Art. 11 se abrogª: Prevederile art. 11 se regªsesc în
articolul nou introdus de la pct. 59.
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                                                  80 pentru militari;

- Mare ofiþer � 150, din care   120 pentru civili ”i

                                                  30 pentru militari;

- Mare cruce -   75, din care      60 pentru civili ”i

                                                  15 pentru militari;

- Colan          -   25.

83. Amendament propus de Comisie

82. Se înlocuiesc plan”ele publicate cu cele anexate.

Pentru a ilustra modificªrile propuse prin
proiectul de lege.

84. Amendament propus de Comisie

Art. II. � Ordonanþa de urgenþª privind instituirea
Ordinului �Steaua României� nr. 11/1998, publicatª în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 29
iunie 1998, cu modificªrile aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se
textelor o nouª numerotare.

Din motive de tehnicª legislativª.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA         Puiu HA“OTTI

Experþi parlamentari,
Cristina DAN Delia Ruxandra MUCICˆ Virgil “tefan NIÞULESCU


