
PARLAMENTUL ROMÂNIEI            Nr. 45/172 
CAMERA DEPUTAŢILOR             
Comisia specială pentru elaborarea  
propunerilor legislative privind 
sistemul naţional de decoraţii al României 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative Lege privind conferirea decoraţiilor cu însemne de război 

     din   03.09.2003 
 

1. Prin adresa nr. 45/70 din 15.04.2003, Comisia a înaintat către Biroul Permanent, propunerea legislativă Lege privind conferirea 
decoraţiilor cu însemne de război  pentru a fi dezbătută şi promovată în procedură de urgenţă - înregistrată cu numărul P.l. 287 din 
15.04.2003. Propunerea legislativă a fost difuzată deputaţilor în data de 08.04.2003. 
Consiliul Legislativ a înaintat Avizul referitor la propunerea legislativă Lege privind conferirea decoraţiilor cu însemne de război cu 
nr. 250 din 08.07.2003. 
Prin Adresa - nr. 287 din 25.08.2003 s-au comunicat Comisiei, înregistrarea propunerii legislative la Biroul Permanent, termenul de 5 
zile pentru depunerea amendamentelor la Comisie, precizându-se faptul că, în următoarele  5 zile să se întocmească raportul asupra 
amendamentelor.     

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 72 din Constituţie. 
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi domnul Floricel Marinescu, consilier prezidenţial - Cancelaria Ordinelor 

şi doamna consilier juridic Aurora Hidec din cadrul Direcţiei Relaţii cu Parlamentul şi Armonizare Legislativă - reprezentanta  
Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile  art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

4. La lucrările comisiei din data de 02.09.2003, au fost prezenţi 5 deputaţi, din totalul de 6 membri ai comisiei. 
      Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
5. Din partea deputaţilor nu s-a primit nici un amendament. 
 
 În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a propunerii legislative. 
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I. Amendamente admise 
 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Lege privind conferirea decoraţiilor cu însemne de război 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial      Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii amendamentelor 

 0 1 2 3 
1.  Art. 1 alin. (1)  

(1) Decoraţiile cu însemne de război, 
prevăzute la  art. 9 din Legea nr. 29/2000 
privind sistemul naţional de decoraţii al 
României, cu modificările ulterioare, precum 
şi în legile şi regulamentele specifice fiecărei 
decoraţii, se pot conferi militarilor sau 
unităţilor militare pentru eroism şi pentru 
fapte de arme sau de comandament pe 
câmpul de luptă. 
 

Art. 1 alin. (1)  
(1) Decoraţiile de război, prevăzute la  art. 9 din 
Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de 
decoraţii al României, cu modificările ulterioare, 
precum şi în legile şi regulamentele specifice 
fiecărei decoraţii, se pot conferi militarilor sau 
unităţilor militare pentru eroism şi pentru fapte de 
arme sau de comandament şi efectuări de servicii 
pe câmpul de luptă. 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Pentru asigurarea unităţii terminologice 
specifică actelor normative. 
Pentru o definire completă şi corectă a 
faptelor pentru care se conferă decoraţiile 
de război. 
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2.  Art. 2 alin. (1) 
(1) Decoraţiile cu însemne de război pot fi 
conferite şi unor militari străini şi unităţi 
militare străine, astfel: 
a) ofiţerilor, subofiţerilor şi militarilor, 
precum şi unor unităţi militare ale statelor 
aliate României, în caz de război sau de 
conflict armat; 
b) Categoria a II-a: fapte de arme deosebite 
săvârşite pe câmpul de luptă; 
c) Categoria a III-a: fapte de arme meritorii 
săvârşite pe câmpul de luptă. 

 

 

Art. 2 alin. (1) 
(1) Decoraţiile de război pot fi conferite şi unor 
militari străini şi unităţi militare străine, astfel: 
 
a) militarilor şi unităţilor militare ale statelor aliate 
României, în caz de război sau de conflict armat; 
 
 
b) Categoria a II-a: fapte de arme deosebite 
săvârşite pe câmpul de luptă; 
c) Categoria a III-a: fapte de arme meritorii 
săvârşite pe câmpul de luptă. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Pentru asigurarea unităţii terminologice 
specifică actelor normative. 
Pentru o redactare corectă şi completă a 
articolelor de lege. 

3.  Art. 3 alin. (1) 
(1) Decoraţiile cu însemne de război se 
conferă ofiţerilor, maiştrilor militari, 
subofiţerilor şi militarilor, în funcţie de 
gradul militar avut, precum şi de categoria de 
fapte de arme sau de comandament săvârşite 
pe timpul acţiunilor de luptă. 
 

Art. 3 alin. (1) 
(1) Decoraţiile de război se conferă ofiţerilor, 
maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor, în 
termen, angajaţi pe bază de contract sau 
rezervişti mobilizaţi, în funcţie de gradul militar 
avut, precum şi de categoria de fapte de arme sau de 
comandament şi efectuări de servicii pe timpul 
acţiunilor de luptă. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Pentru asigurarea unităţii terminologice 
specifică actelor normative.   
Pentru o definire completă a faptelor 
pentru care se conferă decoraţiile de 
război. 
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4.  Art. 4 
Detalierea categoriilor de fapte de arme, 
precum şi a decoraţiilor, în diverse grade 
sau clase, care pot fi conferite în funcţie de 
criteriile prevăzute la art. 3, precum şi alte 
date şi reglementări privitoare la 
decoraţiile cu însemne de război sunt 
detaliate în regulamentul prevăzut  în 
anexa, care face parte integrantă din 
prezenta lege. 
 

Art. 4 
Categoriile de fapte de arme şi servicii precum şi 
decoraţiile de război în diverse grade sau clase 
care pot fi conferite, sunt prevăzute în 
regulamentul privind conferirea decoraţiilor de 
război din anexa, care face parte integrantă din 
prezenta lege. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 

Pentru un plus de corectitudine în 
exprimare. 

 
Regulament privind conferirea decoraţiilor cu însemne de război - Anexă 

 
5.  Art. 1 alin. (1) 

(1) Decoraţiile cu însemne de război pot fi 
conferite ofiţerilor, maiştrilor militari, 
subofiţerilor şi militarilor pentru următoarele 
categorii de fapte: 
 
a)Categoria I: fapte de arme sau de 
comandament cu totul excepţionale; 
b)Categoria a II-a: fapte de arme sau de 
comandament deosebite; efectuări de servicii 
excepţionale pe câmpul de luptă; 
c)Categoria a III-a: fapte de arme sau de 
comandament meritorii; efectuări de servicii 
deosebite pe câmpul de luptă. 

 
 

Art. 1 alin. (1) 
(1) Decoraţiile de război pot fi conferite ofiţerilor, 
maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor, în 
termen, angajaţi pe bază de contract sau 
rezervişti mobilizaţi,pentru următoarele categorii 
de fapte: 
a)Categoria I: fapte de arme sau de comandament 
cu totul excepţionale; 
b)Categoria a II-a: fapte de arme sau de 
comandament deosebite; efectuări de servicii 
excepţionale pe câmpul de luptă; 
c)Categoria a III-a: fapte de arme sau de 
comandament meritorii; efectuări de servicii 
deosebite pe câmpul de luptă. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 

Pentru asigurarea unităţii terminologice 
specifică actelor normative.   
Pentru o redactare corectă şi completă a 
articolelor de lege. 
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6.  Art. 3 
Decoraţiile cu însemne de război pot fi 
conferite ofiţerilor, maiştrilor militari, 
subofiţerilor şi militarilor, astfel: 

 
I. Categoria I de fapte: 
 
A. Ofiţerilor 
 
a)Ordinul militar de război Mihai Viteazul 
în toate clasele; 
b)Ordinul Steaua României în grad de Mare 
Cruce; 
c)Ordinul Serviciul Credincios în grad de 
Mare Cruce; 
d)Ordinul Steaua României în grad de Mare 
Ofiţer; 
e) Ordinul Pentru Merit în grad de Mare 
Cruce. 
 
B.Maiştrilor militari, subofiţerilor şi 
militarilor: Medalia Virtutea Militară cu 
însemn de  război  în toate clasele. 
 
II.Categoria a II-a de fapte: 

 
A. Ofiţerilor: 
a)  Ordinul Steaua României în grad de 
Cavaler, Ofiţer şi Comandor; 
b)  Ordinul Serviciul Credincios în toate 
gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce; 
c)  Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu 
excepţia gradului de Mare Cruce. 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 
Decoraţiile de război pot fi conferite ofiţerilor, 
maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor, în 
termen, angajaţi pe bază de contract sau 
rezervişti mobilizaţi, astfel: 
I. Categoria I de fapte, prevăzute la art. 1  
alin. (1) lit. a): 
A. Ofiţerilor 
 
a)Ordinul Mihai Viteazul în toate clasele; 
b)Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce; 
 
c)Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare 
Cruce; 
 
d)Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer; 
 
e) Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce. 
 
 
B.Maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor, în 
termen, angajaţi pe bază de contract sau 
rezervişti mobilizaţi: Medalia Virtutea Militară cu 
însemn de  război  în toate clasele. 
II. Categoria a II-a de fapte, prevăzute la art. 1  
alin. (1) lit. b): 
A. Ofiţerilor: 
a)  Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, 
Ofiţer şi Comandor; 
b)  Ordinul Serviciul Credincios în toate gradele, cu 
excepţia gradului de Mare Cruce; 
c)  Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu 
excepţia gradului de Mare Cruce. 
 
 

Pentru asigurarea unităţii terminologice 
specifică actelor normative. 
Pentru un plus de rigoare normativă. 
 



 B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi 
militarilor: 
 
a) Crucea Serviciul Credincios în toate 
clasele; 
b) Medalia Serviciul Credincios în toate 
clasele; 
c) Medalia Pentru Merit în toate clasele.  
 
III. Categoria a III-a de fapte: 

 
A. Ofiţerilor:  
a) Ordinul Virtutea Militară  în toate gradele; 
b) Ordinul Virtutea Aeronautică în toate 
gradele; 
c) Ordinul Virtutea Maritimă  în toate 
gradele; 
d) Ordinul Meritul Sanitar în toate gradele. 

 
B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi 
militarilor: 
a) Medalia Bărbăţie şi Credinţă în toate 
clasele; 
b) Medalia Virtutea Aeronautică în toate 
clasele; 
c) Medalia Virtutea Maritimă în toate clasele; 
d) Medalia Meritul Sanitar în toate clasele. 
 

B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi militarilor, în 
termen, angajaţi pe bază de contract sau 
rezervişti mobilizaţi: 
a) Crucea Serviciul Credincios în toate clasele; 
 
b) Medalia Serviciul Credincios în toate clasele; 
 
c) Medalia Pentru Merit în toate clasele.  
 
III. Categoria a III-a de fapte, prevăzute la art. 1 

alin. (1) lit. c): 
A. Ofiţerilor:  
a) Ordinul Virtutea Militară  în toate gradele; 
b) Ordinul Virtutea Aeronautică în toate gradele; 
 
c) Ordinul Virtutea Maritimă  în toate gradele; 
 
d) Ordinul Meritul Sanitar în toate gradele. 

 
B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi militarilor, în 
termen, angajaţi pe bază de contract sau 
rezervişti mobilizaţi: 
 
a) Medalia Bărbăţie şi Credinţă în toate clasele; 
 
b) Medalia Virtutea Aeronautică în toate clasele; 
 
c) Medalia Virtutea Maritimă în toate clasele;  
d) Medalia Meritul Sanitar în toate clasele. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
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7.  Art. 4 
Decoraţiile cu însemne de război pot fi 
conferite unităţilor militare astfel: 

 
I. Categoria I de fapte: 

 
a)Ordinul militar de război Mihai Viteazul 
în toate clasele; 
b)Ordinul Steaua României în grad de Mare 
Cruce; 
c)Ordinul Serviciul Credincios în grad de 
Mare Cruce; 
d)Ordinul Steaua României în grad de Mare 
Ofiţer; 
e)Ordinul Pentru Merit în grad de Mare 
Cruce. 
 
II. Categoria a II-a de fapte: 

 
a)  Ordinul Steaua României în grad de  
Cavaler, Ofiţer şi Comandor; 
b)  Ordinul Serviciul Credincios în toate 
gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce; 
c)  Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu 
excepţia gradului de Mare Cruce. 

 
III.Categoria a III-a de fapte: 
a) Ordinul Virtutea Militară  în toate gradele; 
b) Ordinul Virtutea Aeronautică în toate 
gradele; 
c) Ordinul Virtutea Maritimă  în toate 
gradele. 
 

Art. 4 
Decoraţiile de război pot fi conferite unităţilor 
militare astfel: 
 
I. Categoria I de fapte, prevăzute la art. 2  
alin. (1) lit. a): 
a)Ordinul Mihai Viteazul în toate clasele; 
 
b)Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce; 
 
c)Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare 
Cruce; 
d)Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer; 
 
e)Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce. 
 
 
II. Categoria a II-a de fapte, prevăzute la art. 2 
alin. (1) lit. b): 
a) Ordinul Steaua României în grad de Cavaler,  
Ofiţer şi Comandor; 
b)  Ordinul Serviciul Credincios în toate gradele, cu 
excepţia gradului de Mare Cruce; 
c)  Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu 
excepţia gradului de Mare Cruce. 
 
III. Categoria a III-a de fapte, prevăzute la art. 2  
alin. (1) lit. c): 
a) Ordinul Virtutea Militară  în toate gradele; 
b) Ordinul Virtutea Aeronautică în toate gradele; 
c) Ordinul Virtutea Maritimă  în toate gradele. 
 
Autor: Comisia specială de decoraţii 

Pentru asigurarea unităţii terminologice 
specifică actelor normative. 
Pentru un plus de rigoare normativă. 
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8.  Art. 7 
În cazul săvârşirii unor fapte de arme cu totul 
ieşite din comun ce se încadrează în 
categoriile I - a III-a, se pot acorda de la 
început decoraţii superioare ierarhic, cu 
excepţia claselor a II-a şi I ale Ordinului 
militar de război Mihai Viteazul. 
 
 

Art. 7 
În cazul săvârşirii unor fapte de arme cu totul ieşite 
din comun ce se încadrează în categoriile I - a III-a, 
se pot acorda de la început decoraţii superioare 
ierarhic, cu excepţia claselor a II-a şi I ale Ordinului  
Mihai Viteazul. 
 
 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Conform prevederilor Legii nr. 29/2000 
cu modificările ulterioare. 

9.  Art. 12 
Ofiţerii răniţi pe câmpul de luptă primesc de 
drept Ordinul Serviciul Credincios cu însemn 
de război după cum urmează: 

 
a) sublocotenenţii şi locotenenţii, gradul de 
Cavaler; 
b) căpitanii, gradul de Ofiţer; 
c) maiorii şi lt. coloneii, gradul de 
Comandor; 
d) coloneii, gradul de Mare Ofiţer; 
e) generalii, gradul de Mare Cruce. 

 
 

Art. 12 
Ofiţerii răniţi pe câmpul de luptă primesc de drept 
Ordinul Serviciul Credincios cu însemn de război 
după cum urmează: 

 
a) sublocotenenţii şi locotenenţii, în grad de 
Cavaler; 
b) căpitanii, în grad de Ofiţer; 
c) maiorii şi lt. coloneii, în grad de Comandor; 
 
d) coloneii, în grad de Mare Ofiţer; 
e) generalii, în grad de Mare Cruce. 
 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Pentru o redactare corectă. 
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10.  Art. 13 
Maiştrii militari, subofiţerii şi militarii răniţi 
în timpul luptelor primesc de drept Medalia 
Serviciul Credincios, după cum urmează: 

 
 
 

a) militarii, clasa a III-a; 
 
b) subofiţerii, clasa a II-a; 
c) maiştrii militari, clasa I. 
 

Art. 13 
Maiştrii militari, subofiţerii şi militarii, în termen, 
angajaţi pe bază de contract sau rezervişti 
mobilizaţi, răniţi în timpul luptelor primesc de 
drept Medalia Serviciul Credincios, după cum 
urmează: 

 
a)militarii, în termen,  angajaţi pe bază de 
contract sau rezervişti mobilizaţi, clasa a III-a; 
b)subofiţerii, clasa a II-a; 
c)maiştrii militari, clasa I. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Pentru asigurarea unităţii terminologice 
specifică actelor normative. 
 

11. Art. 18 
În cazul participării la acţiuni de luptă 
comune cu militarii altor state sub mandatul 
unor organisme sau coaliţii internaţionale la 
care România este parte, metodologia 
acordării decoraţiilor cu însemne de război 
pentru militarii români şi străini sau unităţile 
militare române şi străine este în 
conformitate cu art. 4, 77 şi 78 din Legea nr. 
29/2000. 

 
 

Art. 18 
În cazul participării la acţiuni de luptă comune cu 
militarii altor state sub mandatul unor organisme 
sau coaliţii internaţionale la care România este 
parte, metodologia acordării decoraţiilor cu 
însemne de război pentru militarii români şi străini 
sau unităţile militare române şi străine este cea 
prevăzută în art. 4, 77 şi 78 din Legea nr. 29/2000. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative.  
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12. Art. 19 
Decoraţiile româneşti de război se poartă în 
conformitate cu art. 32 din Legea nr. 
29/2000.   
 

Art. 19 
Decoraţiile româneşti de război se poartă conform 
prevederilor art. 32 din Legea nr. 29/2000.   
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative. 

13. Art. 20 
Decoraţii acordate pentru fapte de arme de 
către alte state, aliate cu România, sau de 
organizaţii internaţionale sub al căror mandat 
trupe române au participat la acţiuni militare 
multinaţionale, vor fi purtate în conformitate 
cu art. 38 din Legea nr. 29/2000. 
 

Art. 20 
Decoraţii acordate pentru fapte de arme de către 
alte state, aliate cu România, sau de organizaţii 
internaţionale sub al căror mandat trupe române au 
participat la acţiuni militare multinaţionale, vor fi 
purtate conform prevederilor art. 38 din Legea nr. 
29/2000. 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României 
 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative. 

14. Art. 22 
(1)Ministerul Apărării Naţionale poate emite 
insigne şi plachete onorifice care să ateste 
participarea personalului militar şi civil, 
român şi străin, la acţiuni militare 
multinaţionale desfăşurate sub mandatul unor 
organizaţii internaţionale. 
 
 

Art. 22 
(1) Ministerul Apărării Naţionale poate emite 
insigne şi plachete onorifice care să ateste 
participarea personalului militar şi civil, român şi 
străin, la acţiuni militare multinaţionale desfăşurate 
sub mandatul unor organizaţii internaţionale. 
 
 

Pentru o redare completă şi corectă a 
prevederilor Legii nr. 29/2000. 
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(2) Descrierea formelor, dimensiunile, 
modelele, precum şi condiţiile în care pot fi 
acordate acestea vor fi reglementate prin 
ordin al ministrului apărării naţionale. 
 
 
(3) Insignele şi plachetele onorifice nu fac 
parte din sistemul naţional de decoraţii. Ele 
se poartă după toate celelalte distincţii 
primite de respectivul militar, cu excepţia 
semnului onorific În serviciul armatei, 
prevăzut la art. 10 pct. 3 din Legea nr. 
29/2000, cu modificările ulterioare. 
 
 

 
(2) Descrierea formelor, dimensiunile, modelele, 
precum şi condiţiile în care pot fi acordate acestea 
vor fi reglementate prin ordin al ministrului apărării 
naţionale. 
 
 
(3) Insignele şi plachetele onorifice nu fac parte din 
sistemul naţional de decoraţii. Ele se poartă după 
toate celelalte distincţii primite de respectivul 
militar, cu excepţia semnului onorific În serviciul 
armatei, prevăzut la art. 10 pct. 3 şi 4 din Legea nr. 
29/2000. 
 
 
Autor: Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României  
 

 

 
 
Notă:    În tot cuprinsul legii, sintagma „decoraţii cu însemne de război” se înlocuieşte cu sintagma „decoraţii de 

război”, iar sintagma „maiştri militari, subofiţeri şi militari” se înlocuieşte cu sintagma „maiştri militari, subofiţeri şi 
militari, în termen, angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi” - pentru asigurarea unităţii terminologice.  
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II. Amendamente respinse 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

0    1 2 3
Nu sunt amendamente respinse. 

  
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Deputat Dorel Bahrin 
 


