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Plx. 30/2016  
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere 

în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, trimis cu adresa 

nr. Plx. 30 din 17 februarie 2016, înregistrat cu nr.4c-11/165 din 18 februarie 2016, respectiv cu nr. 4c-6/47 din 17 

februarie 2016. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege, în �edin�a din 15 februarie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) �i (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 1094 din 13 octombrie 2015, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere referitor la această ini�iativă legislativă, lăsând Parlamentul să 

decidă asupra oportunită�ii adoptării acesteia. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 

statului, în sensul readucerii coroanei pe capul acvilei de aur din stema �ării. 

  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică �i amenajarea teritoriului au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţe separate.  

  Membrii Comisiei pentru administraţie publică �i amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă în 

şedinţa din  31 martie 2016. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 23 membri. 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Alexandru Oprean - secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, (o ab�inere) să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind  modificarea Legii 

nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu amendamente admise �i amendamente respinse redate în 

Anexele la prezentul raport. 

  Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţele din data de            

8 martie 2016 �i 19 aprilie 2016. La lucrările Comisiei deputa�ii au fost prezen�i conform listei de prezen�ă. 
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  La dezbaterile acestei iniţiative legislative au fost prezen�i, în calitate de invita�i, din partea Băncii Na�ionale a 

României, domnul Gabriel Mladenovici – consilier juridic principal �i din partea Ministerului Culturii, domnul Alexandru 

Oprean - secretar de stat. 

  În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii comisiei prezenţi la lucrări, au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind modificarea Legii 

nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu amendamentele admise redate în Anexa I care face parte integrantă 

din prezentul raport. Amendamentul respins este redat în Anexa II. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
 
    

                PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 

Bogdan Liviu CIUCĂ         Victor Paul DOBRE 

 

 

  SECRETAR,           SECRETAR, 

                   Sorin Constantin STRAGEA                                               Constantin AVRAM 
 
 
 

       �ef serviciu Sofia Chelaru 
                           
 
 
 Consilier parlamentar Andreea Sârbu                       Consilier parlamentar Nicoleta Toma 
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Anexa I 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
 Legea nr.102/1992 Text adoptat Senat Amendamente admise Motivare 

1.  Lege pentru modificarea Legii nr. 
102/1992 privind stema �ării �i 

sigiliul statului 
 

Nemodificat  

2.  Art.I.- Legea nr. 102/1992 privind 
stema �ării �i sigiliul statului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.236 din 24 
septembrie 1992, se modifică după cum 
urmează: 
 

Nemodificat  

3. Art. 1 
 
Scutul mare, pe albastru, are o 
acvila de aur cu capul spre 
dreapta, cu ciocul �i ghearele 
rosii, cu aripile deschise, 
�inind în cioc o cruce 
ortodoxă din aur, în gheara 
dreaptă o sabie, iar în gheara 
stingă un buzdugan. 

1. La articolul 1, alineatul 2 va avea 
următorul cuprins: 
Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de 
aur cu capul spre dreapta încoronată, 
cu ciocul �i ghearele ro�ii, cu aripile 
deschise, �inând în cioc o cruce 
ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o 
sabie, iar în gheara stângă un buzdugan. 
 

Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.  2. Anexele nr.1 �i 2 se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1 �i 2, care fac parte 
integrantă din prezenta lege. 
 

2. Anexele nr.1 �i 2 se modifică 
şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 
�i 2, la prezenta lege. 
 

Autori: Comisia Juridică, de 
disciplină �i imunită�i �i 

Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 

legislativă. 
 



 5

teritoriului 
 

5.  Art.II.- (1) Până la data de 31 
decembrie 2018, autorită�ile publice au 
obliga�ia să înlocuiască stemele �i 
sigiliile existente în prezent cu noile 
modele ale acestora, astfel cum sunt 
modificate potrivit dispozi�iilor 
prezentei legi. 
 
(2) Până la data prevăzută la alin.(1), 
cele două modele de stemă a României 
�i respectiv de sigiliu al statului se pot 
folosi în paralel. 

Art.II.- (1)  - Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Până la data prevăzută la 
alin.(1), cele două modele de 
stemă a României �i respectiv de 
sigiliu al statului pot fi folosite în 
continuare. 
 

Autori: Comisia Juridică, de 
disciplină �i imunită�i �i 

Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea 

teritoriului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 

legislativă. 
 

6.   (3) Monedele �i bancnotele 
emise de Banca Na�ională a 
României, anterior datei de 31 
decembrie 2018, vor continua să 
circule �i după această dată, în 
paralel cu monedele �i 
bancnotele cu stema nouă. 
 

Autori: Comisia Juridică, de 
disciplină �i imunită�i �i 

Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea 

teritoriului 

Banca Na�ională a 
României propune ca 
Anexa nr.1 la proiectul 
legislativ să fie 
completată cu 
reprezentările în alb-
negru �i prin conturare 
ale noului model de  
stemă, cu men�iunea că 
reprezentarea prin 
conturarea stemei  se 
folose�te pe bancnote, în 
timp ce reprezentarea în 
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 alb-negru este utilizată pe 
monede. 

 
 

Anexa II 
 
 
 

AMENDAMENT RESPINS  
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat Senat Amendament respins Motivare 
1.pentru sus�inere 
2. pentru respingere 

Camera 
decizională 

1. 1. La articolul 1, alineatul 2 va avea 
următorul cuprins: 
Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur 
cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul 
�i ghearele rosii, cu aripile deschise, �inând 
în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara 
dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un 
buzdugan. 
 

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea 
următorul cuprins: 
Scutul mare, pe albastru, timbrat cu 
Coroana de O�el a independen�ei are în 
interior  o acvilă de aur cu capul spre dreapta 
încoronată, cu ciocul �i ghearele rosii, cu 
aripile deschise, �inând în cioc o cruce 
ortodoxă din aur,  în pal, în gheara dreapta 
o spadă, iar în gheara stângă un buzdugan. 
 
Autor: Drago� Gunia, Andronache Gabriel, 
Urcan Florin, Paleologu Theodor, Guran 
Virgil, Dumbrăvescu Paul - Grupul PNL 
 

1. Propunerea onorează 
simbolul suveranită�ii 
na�ionale. Incoronarea 
cu coroană regală de aur 
reprezintă o simbolistică 
a istoriei de 700 de ani a 
�ărilor române �i a 
României moderne. 
Corectarea erorilor fa�ă 
de �tiin�a heraldică, 
prin înlocuirea cuvântului 
sabie cu spadă 
2. Textul adoptat de 
comisie este suficient de 
cuprinzător. 

Camera 
Deputa�ilor 

 



 
Anexa nr.1 
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Anexa nr.2 
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