
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind Semnul onorific Vulturul României 
 
 
 
 
Potrivit art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de 

decoraţii al României, Legea nr. 29/2000, va fi dezvoltată printr-o lege şi un 
regulament pentru fiecare decoraţie. 

Instituirea Semnului onorific Vulturul României continuă în esenţă 
tradiţia interbelică în domeniu. 

Considerându-se esenţială activitatea parlamentarilor pentru edificarea 
unei Românii moderne, Semnul onorific Vulturul României, fondat în anul 1933 era 
conceput asemănător unui ordin, chiar dacă conferirea lui se făcea după criteriile 
specifice semnelor onorifice, adică după numărul de legislaturi în care era ales un 
deputat sau un senator, precum şi după funcţiile ocupate în cadrul celor două 
Camere. 

Modelul 1933 al Vulturului României avea cinci grade: Cavaler, Ofiţer, 
Comandor clasa a II-a, Comandor clasa I şi Mare Ofiţer, adoptându-se, ca pentru 
multe din decoraţiile create de regele Carol al II-lea, sistemul de ierarhie  
anglo-saxon. 

Legea nr. 29/2000 a reinstituit şi semnul onorific destinat parlamentarilor 
– Vulturul României, menţinând cele 5 grade dar adaptând gradele ierarhiei 
tradiţionale româneşti. Faţă de reglementările existente în perioada interbelică, când 
numărul de legislaturi pentru accederea la un nivel superior era simţitor mai mare 
(de exemplu, pentru un parlamentar, erau necesare 12 legislaturi pentru a obţine 
gradul maxim al semnului onorific, cu toate că în acea perioadă au existat destul de 
des legislaturi incomplete), s-a apreciat că în condiţiile actuale de stabilitate 
politică, este posibilă şi utilă o scădere a numărului de legislaturi pentru accederea 
la un grad superior, până la maximum 5 legislaturi efectuate pentru a obţine gradul 
maxim. 

Însemnul modelului 1933 consta dintr-o acvilă încoronată, cruciată şi 
armată cu spadă şi sceptru, având pe piept scutul din email colorat cu stemele celor 
cinci provincii (Ţara Românească, Moldova, Oltenia, Transilvania şi Dobrogea). 
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Panglica era din rips albastru închis având pe margini o dungă roşie şi una 
galben-aurie pe centru. Însemnul era ierarhizat pe 5 grade: Cavaler, Ofiţer, 
Comandor clasa a II-a, Comandor clasa I, Mare Ofiţer. 

Gradul de Cavaler era din argint, de Ofiţer din argint aurit, de Comandor 
clasa a II-a din argint, iar clasa I din argint aurit purtându-se la gât. Gradul de Mare 
Ofiţer era similar cu gradul de Comandor clasa I, având în plus o placă de argint în 
formă de stea pe care era aplicată acvila semnului din aur. 

Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu 
modificările ulterioare, reglementează şi alte semne onorifice, ca: Semnul onorific 
Răsplata Muncii în Serviciul Public care se conferă pentru 20, 25 şi 30 de ani de 
activitate, În serviciul armatei acordat ofiţerilor sau subofiţerilor pentru 15, 20 şi 25 
de ani de activitate. 

Conform Regulilor şi principiilor privind acordarea decoraţiilor, semnul 
onorific se acordă unor categorii socio-profesionale (funcţionari publici, 
parlamentari, militari) apreciate a avea răspunderi în buna funcţionare a 
mecanismelor statului, la un anumit număr de ani serviţi în categoria respectivă, 
spre deosebire de ordinele şi medaliile care se acordă pentru a răsplăti meritele 
excepţionale, din toate domeniile de activitate. 

Criteriul de bază în acordarea Semnului onorific Vulturul României este 
criteriul vechimii în Parlament, având la bază premisa că un deputat cu mai multe 
mandate efectuate, acumulează o mai multă experienţă parlamentară, criteriul 
funcţiei ocupate la un moment dat în Camere reprezentând excepţia. 

Privind criteriul vechimii s-au stabilit următoarele termene: 
- pentru gradul de Cavaler – 1 mandat (se acordă după primii 3 ani din 

primul mandat); 
- pentru gradul de Ofiţer – 2 mandate (se acordă după primii 3 ani din al 

doilea mandat); 
- pentru gradul de Comandor – 3 mandate (se acordă după primii 3 ani din 

al treilea mandat); 
- pentru gradul de Mare Ofiţer – 4 mandate (se acordă după primii 3 ani 

din al patrulea mandat); 
- pentru gradul de Mare Cruce – 6 mandate (se acordă după primii 3 ani 

din al şaselea mandat). 
În plus, pentru parlamentarii care îndeplinesc diferite funcţii în cele două 

Camere s-au stabilit următoarele criterii: 
a) pentru secretarii şi chestorii din cele două Camere – o derogare de un 

mandat în avans, începând cu gradul de Mare Ofiţer; 
b) pentru vicepreşedinţii din cele două Camere – o derogare de două 

mandate în avans, începând cu gradul de Comandor; 
c) pentru preşedinţii celor două Camere – o derogare de trei mandate în 

avans. 
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Pentru categoriile a) şi b) derogarea se acordă o singură dată la funcţii 
echivalente. 

S-a ţinut cont şi de punctul de vedere favorabil al Comisiei de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, solicitat personal domnului 
academician Dan Berindei – preşedintele Comisiei. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind Semnul onorific Vulturul României. 
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