
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind 
sistemul naţional de decoraţii al României 

 
 

 
Prezenta lege creează cadrul normativ prin care intenţia iniţiatorului 

(Ministerul de Externe) de a dispune de o decoraţie proprie stipulată în Legea  
nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României la  
art. 62, care intră în conflict cu Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de 
decoraţii al României, cu modificările ulterioare – poate fi pusă în aplicare. 

Astfel, articolul 62 din Legea nr. 269/2003, în forma iniţială, stipula: 
„Art. 62. – (1) Pentru contribuţii meritorii la afirmarea diplomaţiei 

româneşti pe plan internaţional, se instituie Ordinul „Nicolae Titulescu” clasele I, II 
şi III şi Medalia „Meritul Diplomatic” clasele I, II, III. 

(2) Ordinele şi medaliile prevăzute la alin. (1) se acordă de către 
Preşedintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.” 

Această reglementare nu a permis aplicarea sa întrucât: 
a) nu amendează Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii 

al României, pentru a include şi decoraţia menţionată în categoria decoraţiilor 
civile pe domenii de activitate; 

b) conform Legii nr. 29/2000 ierarhizarea ordinelor se face (ca regulă) pe 
grade şi nu pe clase aşa cum este prevăzut greşit în art. 62 iniţial al Legii  
nr. 229/2003; 

c) conform unui principiu care a stat la baza constituirii actualului sistem 
de decoraţii al României, o decoraţie are aceeaşi denumire atât pentru ordin cât şi 
pentru medalie. 

Prin adresa nr. 151/05.08.2003 Comisia specială pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind sistemul naţional de decoraţii al României a sesizat 
Ministerul de Externe privind imperfecţiunile art. 62 iniţial din Legea nr. 269/2003 
care-l făceau practic inoperabil. 

Prin adresa nr. 1472/26.09.2003, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat 
sprijinul Comisiei privind amendarea Legii nr. 29/2000 de către Comisie în sensul 
modificării şi completării acestei legi cu decoraţia (ordin şi medalie) „Nicolae 
Titulescu”. 
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Prin prezenta lege în locul Ordinului „Nicolae Titulescu” şi al Medaliei 
„Meritul Diplomatic”, prevăzut de art. 62 alin. (1) iniţial din Legea nr. 269/2003,  
s-a instituit Ordinul şi Medalia „Meritul Diplomatic”. 

Totodată s-a modificat art. 62 alin. (1) din Legea nr. 269/2003 după cum 
urmează: „Pentru contribuţii meritorii la afirmarea diplomaţiei româneşti pe plan 
internaţional se poate acorda Ordinul sau Medalia Meritul Diplomatic.” 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul naţional de 
decoraţii al României. 
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