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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, trimis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 
teritoriului, cu adresa PL x 122  din 17 martie 2014, înregistrat cu nr. 4c-11/298 din 18 martie 
2014, respectiv cu nr. 4c-6/85 din 17 martie 2014. 

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

  PREŞEDINTE,                                                   VICEPREȘEDINTE                                       
Bogdan-Liviu CIUCĂ                                               Laurențiu NISTOR 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ȘI 
AMENAJAREA TERITORIULUI       

      
 Nr. 4c-6/85/2014 
 Bucureşti, 5 mai 2015     

PLx 122/2014

  
     RAPORT  COMUN  

asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au  fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, 
trimis cu adresa nr. PL-x 122 din 17 martie 2014, înregistrat sub nr. 4c-11/298 din 18 martie 2014, respectiv sub nr. 4c-6/85 din 17 
martie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 10 martie 2014, în 
condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III- a din Constituția României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 228 din 7 februarie 2014 prin care precizează că Parlamentul este 
singurul în măsură să se pronunțe asupra adoptării inițiativei legislative.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observații și propuneri, conform avizului nr. 1080 din 7 
octombrie 2013. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat favorabil inițiativa legislativă. 



 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul 
statului, în sensul ca acvila ce apare pe stema țării să fie încoronată. Conform Expunerii de motive, soluția legislativă preconizată 
este justificată prin necesitatea de a „sublinia ideea de independență și suveranitate a statului român și a perioadei în acre acestea au 
fost obținute, ca reper de însemnătate crucială pentru statul român”. 
  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului  au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 
martie 2015. Din totalul de 22 de membri ai Comisiei au participat la ședință 20 de deputați.  
  La dezbateri au participat în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare: domnul deputat Grigore Crăciunescu – Grupul parlamentar al 
Partidului Social Democrat, inițiatorul propunerii legislative, doamna Sirma Caraman – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și domnul Alexandru Oprean – secretar de stat în Ministerul Culturii. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din  4 mai 2015. 
  La dezbateri au fost prezenţi  21 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

La dezbateri au participat în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Alexandru Oprean – secretar de stat la Ministerul Culturii. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), adoptarea  proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu amendamentele admise, care sunt redate în 
anexa la prezentul raport.  

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

                                        PREŞEDINTE ,                                                                   VICEPREŞEDINTE, 
              Bogdan Liviu CIUCĂ                                                               Laurențiu NISTOR 

 
 

                                       SECRETAR,                                                                                  SECRETAR, 
                         Sorin Constantin STRAGEA                                                                    Radu BABUȘ 
 
 
 
Șef serviciu, Ciprian Bucur                                                                                                                                        Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Paul Şerban                                                                                                                                                 Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
 

 3



Anexa 
I.AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text Legea nr.102/1992 Text adoptat de Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

1.   Titlul legii 
Lege  

pentru modificarea și completarea 
Legii nr.102/1992 privind stema 

țării și sigiliul statului 
 

Titlul legii 
Lege  

pentru modificarea articolului 
1 din Legea nr.102/1992 

privind stema țării și sigiliul 
statului 

 
Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

 

Reglementare 
corectă 

2.    
 

 Articol unic. - Legea 
nr.102/1992 privind stema țării și 
sigiliul statului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.236 din 24 septembrie 
1992, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

 Art.I. - La articolul 1 
din Legea nr.102/1992 privind 
stema țării și sigiliul statului, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.236 
din 24 septembrie 1992, 
alineatul 2 se modifică si va 
avea următorul cuprins: 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

 

Reglementare 
corectă 
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3.   
 
Art. 1 
.......................................... 
 Scutul mare, pe albastru, 
are o acvila de aur cu capul spre 
dreapta, cu ciocul și ghearele 
rosii, cu aripile deschise, ținând 
in cioc o cruce ortodoxă din 
aur, în gheara dreaptă o sabie, 
iar în gheara stângă un 
buzdugan. 
 

 1. Teza a doua a 
articolului 1 de la Capitolul I: 
Stema României se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 Scutul mare, pe albastru, are 
o acvilă de aur cu capul spre 
dreapta încoronată, cu ciocul și 
ghearele roșii, cu aripile deschise, 
ținând în cioc o cruce ortodoxă din 
aur, în gheara dreaptă o sabie, iar 
în gheara stângă un buzdugan. 
 

 
 
 
 
 ”Scutul mare, pe 
albastru, are o acvilă de aur cu 
capul spre dreapta încoronată, 
cu ciocul și ghearele roșii, cu 
aripile deschise, ținând în cioc 
o cruce ortodoxă din aur, în 
gheara dreaptă o sabie, iar în 
gheara stângă un buzdugan.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

 

 
 
 
 

Reglementare 
corectă 

4.   
 
.............................................. 

a) în primul cartier este 
stema Ţării Româneşti: pe 
albastru, o acvilă de aur cu 
ciocul şi ghearele roşii, 
ţinând în cioc o cruce 
ortodoxă de aur, însoţită de 
un soare de aur la dreapta şi 
de o lună nouă de aur la 
stânga; 
 

 2. Litera a) a articolului 
1, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:  

a) în primul cartier este 
stema Ţării Româneşti: pe 
albastru, o acvilă de aur 
încoronată, cu ciocul şi 
ghearele roşii, ţinând în cioc o 
cruce ortodoxă de aur, însoţită 
de un soare de aur la dreapta şi 
de o lună nouă de aur la stânga; 
 

Se elimină 
 

Autor: Grigore Crăciunescu, 
Deputat PNL  

 

5.     Art.II. Anexele nr.1 și 
nr.2 la Legea nr.102/1992 se 
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înlocuiesc cu anexele nr.1 și 
nr.2 la prezenta lege, care fac 
parte integrantă din prezenta 
lege  
 
Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 
 
 

6.     Art.III. - (1) Până la 
data de 31 decembrie 2018, 
autoritățile publice au 
obligația să înlocuiască 
stemele și sigiliile existente 
în prezent, cu noile modele 
ale acestora, astfel cum sunt 
modificate potrivit 
dispozițiilor prezentei legi. 
 (2) Până la data 
prevăzută la alin.(1), cele 
două modele, de stemă a 
României și respectiv de 
sigiliu al statului, se pot 
folosi în paralel. 
 
Autor: Grigore Crăciunescu, 
Deputat PNL și Cseke Attila-
Zoltán, deputat UDMR 
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7.  Anexa nr.1 
 
 
 

 _______________  Anexa nr.1 este redată 
ca Anexa nr.1 la prezentul 
raport. 
Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 
 
 

 

8.  Anexa nr.2 
 
 
 

 ____________  Anexa nr.2 este redată 
ca Anexa nr.2 la prezentul 
raport 
 
Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 
 

 

 
 



 
Anexa nr.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
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