
PARLAMENTUL ROMÂNIEI               Nr. 45/166/14.09.2004 
CAMERA DEPUTAŢILOR             
Comisia specială pentru elaborarea  
propunerilor legislative privind 
sistemul naţional de decoraţii al României 
 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă 

      
1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările intervenite prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul naţional de 
decoraţii al României a fost sesizată, cu PL.X.-491 din 02.09.2004, pentru dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind Ordinul 
Bărbăţie şi Credinţă. 

2.  Guvernul României a înaintat Punctul de vedere referitor la proiectul de lege cu nr. 2073/23.06.2004. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr. 1050/18.06.2004. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 31 august 2004. 

2. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi are 
ca obiect de reglementare descrierea şi prezentarea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă, decoraţie prevăzută la art. 8 lit. A din Legea nr. 
29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.  Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi art 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

4.   Proiectul de lege, adoptat de Senat, a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din data de 14 septembrie 2004. 
La dezbaterea proiectului de lege a participat, ca invitat, domnul consilier prezidenţial Floricel Marinescu - reprezentantul Cancelariei 
Ordinelor din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, în conformitate cu prevederile  art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 4 deputaţi, din totalul de 6 membri ai comisiei. 

      Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
5.   Nu s-au depus amendamente din partea deputaţilor.  
6.  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă cu amendamentele admise. 
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Lege privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial           Textul propus   
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

Camera decizională 

 0 1 2 3  
1. Art. 5 alin. (1)  

(1) Ordinul Bărbăţie şi Credinţă se conferă 
de Preşedintele României prin decret, în baza 
propunerilor de decorare individuale 
formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din 
Legea nr. 29/2000, de către miniştrii de resort 
şi de conducătorii instituţiilor centrale 
autonome ale statului, pentru persoanele din 
domeniile lor de activitate. 
 
 
 

Art. 5 alin. (1) 
(1) Ordinul Bărbăţie şi Credinţă se conferă 
de Preşedintele României prin decret, în baza 
propunerilor de decorare individuale 
formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din 
Legea nr. 29/2000, de către miniştrii de resort 
şi de conducătorii instituţiilor publice din 
domeniile securităţii interne, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale, pentru 
persoanele din domeniile lor de activitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia specială pentru decoraţii  
 

Pentru a lărgi sfera de aplicare 
a legii. 

Camera Deputaţilor 

2 



2. Art. 6 alin. (1)  
(1) Repartiţia pe ministere şi instituţii 
centrale autonome ale statului, a numărului 
maxim de ordine Bărbăţie şi Credinţă care 
se acordă anual, se realizează de către 
Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor 
vacante.  
 

Art. 6 alin. (1)  
(1) Repartiţia pe ministere şi instituţiile 
publice din domeniile securităţii interne, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale, a 
numărului maxim de decoraţii privind 
Ordinul Bărbăţie şi Credinţă care se acordă 
anual, se realizează de către Cancelaria 
Ordinelor, în limitele locurilor vacante.  
 
Autor: Comisia specială pentru decoraţii 
 

Pentru a lărgi sfera de aplicare 
a legii. 

Camera Deputaţilor 

3. Art. 9 alin. (2) 
(2) Brevetele pentru Ordinul Bărbăţie şi 
Credinţă sunt validate, pentru gradele de 
Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui 
României, iar pentru gradele de Comandor şi 
Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a 
Preşedintelui României. Brevetele pentru 
toate gradele sunt contrasemnate autograf de 
miniştrii de resort sau de conducătorii 
instituţiilor centrale autonome ale statului 
şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu 
art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.   
 
 

Art. 9 alin. (2) 
(2) Brevetele pentru Ordinul Bărbăţie şi 
Credinţă sunt validate, pentru gradele de 
Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui 
României, iar pentru gradele de Comandor şi 
Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a 
Preşedintelui României. Brevetele pentru 
toate gradele sunt contrasemnate autograf de 
miniştrii de resort sau de conducătorii 
instituţiilor publice din domeniile 
securităţii interne, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale şi de cancelarul 
ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din 
Legea nr. 29/2000.   
 
Autor: Comisia specială pentru decoraţii 
 

Pentru a lărgi sfera de aplicare 
a legii. 

Camera Deputaţilor 

4. Art. 11 alin. (1) 
(1) Ziua Ordinului Bărbăţie şi Credinţă se 
sărbătoreşte la data de 3 noiembrie, data 
primei instituiri a ordinului, în anul 1903. 
 

Art. 11 alin. (1) 
(1) Ziua Ordinului Bărbăţie şi Credinţă se 
sărbătoreşte anual la data de 3 noiembrie, 
data primei instituiri a ordinului, în anul 
1903. 
 
Autor: Comisia specială pentru decoraţii 
 

Pentru un plus de rigoare 
normativă. 

Camera Deputaţilor 
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5. Art. 15  
(1) Cavalerii Ordinului Bărbăţie şi Credinţă 
pot semnala consiliului de onoare fapte 
comise de alţi membri ai ordinului, 
considerate că aduc prejudicii morale 
acestora. 
(2) Ca urmare a semnalării se convoacă 
consiliul de onoare şi persoana învinuită, în 
termen de maximum 30 de zile de la sesizare. 
(3) Cavalerii Ordinului Bărbăţie şi Credinţă 
pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor 
fapte comise de alţi membri ai ordinului, 
considerate că aduc prejudicii morale 
acestora. Ca urmare a semnalării, Cancelaria 
Ordinelor convoacă consiliul de onoare şi 
persoana  învinuită, în termen de maximum 
45 de zile de la semnalare. 
(4) În cazul în care persoana învinuită nu se 
prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare 
o convoacă la alt termen, iar în cazul nepre-
zentării şi a doua oară, cazul va fi judecat în 
lipsă. 
(5) Consiliul de onoare deliberează şi decide 
după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 
60 de zile de la prima întrunire pentru cazul 
respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă 
sunt întemeiate, consiliul de onoare poate 
propune Cancelariei Ordinelor retragerea 
decoraţiei.  
(6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret 
semnat de Preşedintele României, la 
propunerea Cancelariei Ordinelor, cu 
aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 
29/2000. 
 

Art. 15  
(1) Cavalerii Ordinului Bărbăţie şi Credinţă 
pot semnala consiliului de onoare fapte 
comise de alţi membri ai ordinului, 
considerate că aduc prejudicii morale 
acestora. 
(2) Ca urmare a semnalării se convoacă 
consiliul de onoare şi persoana în cauză, în 
termen de maximum 30 de zile de la sesizare. 
(3) Cavalerii Ordinului Bărbăţie şi Credinţă 
pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor 
fapte comise de alţi membri ai ordinului, 
considerate că aduc prejudicii morale 
acestora. Ca urmare a semnalării, Cancelaria 
Ordinelor convoacă consiliul de onoare şi 
persoana în cauză, în termen de maximum 
45 de zile de la semnalare. 
(4) În cazul în care persoana supusă 
judecăţii nu se prezintă la termenul fixat, 
consiliul de onoare o convoacă la alt termen, 
iar în cazul neprezentării şi a doua oară, cazul 
va fi judecat în lipsă. 
(5) Consiliul de onoare deliberează şi decide 
după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 
60 de zile de la prima întrunire pentru cazul 
respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă 
sunt întemeiate, consiliul de onoare poate 
propune Cancelariei Ordinelor retragerea 
decoraţiei.  
(6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret 
semnat de Preşedintele României, la 
propunerea Cancelariei Ordinelor, cu 
aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 
29/2000. 
 
Autor: Comisia specială pentru decoraţii 

Pentru a reda corect din punct 
de vedere juridic statutul 
persoanei supusă judecăţii. 
 
 
 
 
 

Camera Deputaţilor 
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Regulament privind descrierea şi acordarea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă– Anexa nr. 1 
 

6. Art. 11 alin. (2)  
(2) Conferirea Ordinului  Bărbăţie  şi 
Credinţă se poate face numai după 
îndeplinirea cu rezultate deosebite, timp de 5 
ani, a unor funcţii militare sau civile în cadrul 
ministerelor şi instituţiilor centrale 
autonome ale statului specializate în 
domeniile securităţii interne, ordinii publice 
şi siguranţei naţionale. 

 
 

Art. 11 alin. (2)  
(2) Conferirea Ordinului  Bărbăţie  şi 
Credinţă se poate face numai după 
îndeplinirea cu rezultate deosebite, timp de 5 
ani, a unor funcţii militare sau civile în cadrul 
ministerelor şi instituţiilor publice 
specializate în domeniile securităţii interne, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale. 
 
Autor: Comisia specială pentru decoraţii 

Pentru o redare corectă. Camera Deputaţilor  

7. Art. 15 alin. (1) 
(1) Ordinul Bărbăţie şi Credinţă 
recompensează serviciile deosebite aduse 
statului român în domeniile securităţii 
interne, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, de către: 
a) funcţionari publici cu statut special, cu 
grade profesionale echivalente cu gradele de 
ofiţer, funcţionari publici sau personal civil 
din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului  
Român de Informaţii, Serviciului de 
Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie  
şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale şi din instituţiile de specialitate din 
subordinea Guvernului; 
 
b) ofiţeri în activitate, în rezervă sau în 
retragere din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Ministerului 
Justiţiei, Serviciului  Român de Informaţii, 
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului 

 

Art. 15 alin. (1) 
(1) Ordinul Bărbăţie şi Credinţă 
recompensează serviciile deosebite aduse 
statului român în domeniile securităţii 
interne, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, de către: 
a) funcţionari publici cu statut special, cu 
grade profesionale echivalente cu gradele de 
ofiţer, funcţionari publici sau personal civil 
din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului  
Român de Informaţii, Serviciului de 
Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie  
şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale şi din instituţiile publice din 
domeniile securităţii interne, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale; 
b) ofiţeri în activitate, în rezervă sau în 
retragere din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Ministerului 
Justiţiei, Serviciului  Român de Informaţii, 
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului 

Pentru a lărgi sfera de aplicare 
a legii. 

Camera Deputaţilor  
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de Protecţie şi Pază şi  Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale şi din instituţiile de  
specialitate din subordinea Guvernului; 
 
c) unităţi militare şi ofiţeri şi personal civil cu 
funcţii de răspundere, aparţinând statelor cu 
care România are relaţii de colaborare în 
domeniile securităţii interne, ordinii publice 
şi siguranţei naţionale. 
 

de Protecţie şi Pază şi  Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale şi din instituţiile  
publice din domeniile securităţii interne, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale; 
c) unităţi militare, ofiţeri şi personal civil cu 
funcţii de răspundere, aparţinând statelor cu 
care România are relaţii de colaborare în 
domeniile securităţii interne, ordinii publice 
şi siguranţei naţionale. 
 
 
Autor: Comisia specială pentru decoraţii 
 

        
 
 
   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 


