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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

 

AVIZ 
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 pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, transmis 
cu adresa nr. PL x 30 din 17 februarie 2016 şi înregistrat cu nr. 4C- 10/40 din 
18 februarie  2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 15 martie 2016. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege pentru pentru 
modificarea Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului precum şi 
Avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ,  transmis 
cu nr. 1094 din 13 octombrie 2015. 

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

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă a hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentul anexat. 

.  
     

      PREŞEDINTE,                             SECRETAR,  
       
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU      
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    Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
            Amendament la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului (PL x 30/2016) 
 
Text  Legea nr. 102/1992 
privind stema ţării şi 
sigiliul statului 

Text proiect de lege 
 

          Amendament propus 
 
 

Motivarea Amendamentului 

  
 
 
Art. II. – (1) Până la data de 31 decembrie 
2018, autorităţile publice au obligaţia să 
înlocuiască stemele şi sigiliile existente în 
prezent cu noile modele ale acestora, astfel 
cum sunt modificate potrivit dispoziţiilor 
prezentei legi. 
(2) Până la data prevăzută la alin. (1), cele 
două modele de stemă a României  şi 
respectiv de sigiliu al statului se pot folosi 
în paralel. 

La articolul II, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3) cu 
următorul cuprins: 
Art. II. ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1) şi (2), monedele şi bacnotele emise 
de Banca Naţională a României, anterior 
datei de 31 decembrie 2018, vor 
continua să circule şi după această dată, 
în paralel cu monedele şi bacnotele cu 
stema nouă.” 
(Amendament propus de Comisie) 

            Potrivit textului iniţial, Banca 
Năţională a României este obligată să 
înlocuiască însemnele monetare aflate în 
circulaţie cu altele noi şi să le retragă 
din circulaţie pe cele existente, până la 
data de 31 decembrie 2018. Acest lucru 
nu este de dorit având în vedere 
eforturile financiare şi logistice pe care 
le implică o astfel de operaţiune din 
partea băncii centrale, a băncilor 
comerciale şi a celorlalţi utilizatori 
profesionişti de numerar, comparabile 
cu cele de la denominarea din anul 
2005.  

   
                 

                            PREŞEDINTE,                                                                                  SECRETAR,  
       
                              Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                                      Florin-Costin PÂSLARU      
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