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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale

 

 
 
Bucureşti, 9 iunie 2020                                                                                                                                    PL-x 337/2020    
Nr. 4c-6/291                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    

     RAPORT  
 

asupra proiectului de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului  
și Angajament Social 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată, cu adresa nr. PL-x 337/2020 din 3 iunie 2020, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, înregistrat cu nr. 4c-6/291 din 4 iunie 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 27 mai 2020.   
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu referire la prevederile art. 75 din Constituția României, republicată. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 481 din 20.05.2020. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4341 din 03.06.2020. 
Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 834/DPSG din 21.05.2020, susţine adoptarea 

iniţiativei legislative. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea 

Drepturilor Omului și Angajament Social, decorație civilă pe domenii de activitate. Ordinul are ca scop promovarea și 



 3

încurajarea serviciilor deosebite aduse în domeniul promovării drepturilor omului și al angajamentului social, al susținerii 
spiritului caritabil și de voluntariat, de impact local sau regional. Decorația va putea fi acordată atât cetățenilor români 
și străini, cât și instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor și altor organizații neguvernamentale din țară și din străinătate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege în şedinţa online 
din data de 9 iunie 2020, fiind prezenți 15 deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art 55 și art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  la dezbaterile online a participat 
doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, și domnul deputat Silviu Vexler, membru al Comisiei 
și iniţiator al propunerii legislative. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi  
problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social, 
cu amendamentele admise prezentate în Anexa, care fac parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
 
 
 

                       PREŞEDINTE,                                                                                                SECRETAR, 
                             

                Deputat Iusein IBRAM                                                                           Deputat Sergiu-Cosmin VLAD 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
consilier parlamentar Onesia Babeş 
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                     ANEXĂ  

PL-x 337/2020 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

0 1 2 3 
1. LEGE 

privind instituirea Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 

Angajament Social

nemodificat.  

2. Art. 1. – (1)  Se instituie Ordinul Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social. 
 
 
 
 
 
(2) Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
face parte din categoria decorațiilor civile 
pe domenii de activitate. 
 
(3) Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
este o decorație ce se acordă atât cetățenilor 
români și străini, cât și instituțiilor, 
asociațiilor, fundațiilor și altor organizații 
neguvernamentale din țară și din 
străinătate, pentru serviciile deosebite 
aduse în domeniul promovării drepturilor 

Art. 1. – (1)  Prin derogare de la 
prevederile art. 79 din Legea nr. 
29/2000 privind sistemul național de 
decorații al României, republicată, se 
instituie Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social. 
 
alin. (2) nemodificat. 
 
 
 
 
(3) Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
este o decorație ce se acordă atât 
cetățenilor români și străini, cât și 
instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor și 
altor organizații neguvernamentale din 
țară și din străinătate, pentru merite 
deosebite în domeniul promovării 

Pentru conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru precizia 
reglementării.  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

omului și al angajamentului social, al 
susținerii spiritului caritabil și de 
voluntariat, de impact local sau regional. 
 
 
(4) Unitățile care funcționează în 
subordinea și în coordonarea ministerelor 
de resort sau sub autoritatea acestora, 
instituțiile autonome centrale, regiile 
autonome, societățile comerciale cu capital 
de stat, mixt sau privat, pot fi decorate în 
mod excepțional cu Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social. 

drepturilor omului și al angajamentului 
social, al susținerii spiritului caritabil și 
de voluntariat, de impact local, regional, 
național sau internațional. 
 
(4) Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
se poate acorda, în mod excepțional, 
unităților și instituțiilor care 
funcționează în subordinea și în 
coordonarea ministerelor de resort sau 
sub autoritatea acestora, instituțiilor 
autonome centrale, regiilor autonome, 
societăților comerciale cu capital de stat, 
mixt sau privat. 
 
Autori : domnii deputați Silviu Vexler și 
Ovidiu Victor Ganț – Grupul Parlamentar 
al Minorităților Naționale 

 
 
 
 
 
 
Pentru precizia 
reglementării. 

3. Art. 2. – (1)  Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se prezintă sub două 
forme cu valoare ierarhică egală: însemnul 
și rozeta. 
(2)  Însemnul Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social este o cruce cu brațe 
egale, confecționată din argint, emailată 
albastru deschis, având pe avers un 
medalion circular pe care este ștanțată 
stema României. 

nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

4. 
 
 
 

Art. 3. – Regulamentul privind descrierea 
și modul de acordare a Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, pentru fiecare grad, 
precum și modelul desenat sunt prevăzute 
în anexele nr. 1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta lege. 

nemodificat.  

5. 
 
 
 
 

Art. 4. – (1) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se conferă de 
Președintele României prin decret, în baza 
propunerilor de decorare individuale 
făcute, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) 
lit. c) din Legea nr. 29/2000 privind 
sistemul național de decorații al 
României, republicată, de către miniștrii și 
conducătorii instituțiilor și organizațiilor 
centrale autonome de resort, pentru 
persoanele din domeniul lor de activitate. 
 
(2) Propunerile nominale pentru conferirea 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în 
conformitate cu prevederile art. 5 din 
Legea nr. 29/2000, republicată. 
(3) Președintele României poate să confere 
Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
și din proprie inițiativă, în proporție de 1% 
din numărul total stabilit prin lege, pentru 
fiecare grad, cu excepția gradului de Mare 

Art. 4. – (1) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se conferă de 
Președintele României prin decret, în baza 
propunerilor de decorare individuale 
făcute, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) 
lit. c) din Legea nr. 29/2000, republicată, 
de către miniștrii și conducătorii 
instituțiilor și organizațiilor centrale 
autonome de resort, pentru persoanele din 
domeniul lor de activitate. 
 
 
alin. (2) și (3) nemodificate. 

Pentru conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

Ofițer, în conformitate cu prevederile art. 4 
alin. (3) din Legea nr. 29/2000, republicată.

6. 
 

Art. 5. – (1)  Repartiția numărului maxim 
de decorații privind Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, care se acordă anual, 
se realizează de către Cancelaria Ordinelor, 
în limitele locurilor vacante. 
(2)  Pentru primul an de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi se poate conferi 
maximum 15% din numărul decorațiilor 
pentru fiecare grad. 

nemodificat.  

7. 
 
 

Art. 6. – (1) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social este limitat la 
maximum 6.000 de membri. 
(2) Instituțiile, asociațiile, fundațiile și alte 
organizații neguvernamentale, cărora li s-a 
conferit Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, nu intră în numărul 
prevăzut la alin. (1). 
(3) Cetățenii străini sau instituțiile, 
asociațiile, fundațiile și organizațiile 
neguvernamentale din străinătate, cărora li 
s-a conferit Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, nu intră în numărul 
prevăzut la alin. (1). 

nemodificat.  

8. 
 

Art. 7. – Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social cuprinde 4 grade. 

nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

Ierarhia în ordine descrescătoare este 
următoarea: 
a) Mare Ofițer; 
b) Comandor; 
c) Ofițer; 
d) Cavaler. 

9. Art. 8. – (1)  Atestarea Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se face printr-un brevet, 
în conformitate cu prevederile art. 23 din 
Legea nr. 29/2000, republicată. 
(2)  Brevetele pentru Ordinul Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social sunt validate, pentru 
gradele de Cavaler și Ofițer, prin parafa 
Președintelui României, iar pentru gradele 
de Comandor și Mare Ofițer, prin 
semnătura autografă a Președintelui 
României. Brevetele pentru toate gradele 
sunt contrasemnate autograf de ministrul 
de resort și de cancelarul ordinelor, în 
conformitate cu art. 25 lit. b) din Legea nr. 
29/2000, republicată. 
 
(3) Persoanele decorate cu Ordinul Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social în grad de Comandor și 
Mare Ofițer, în cazul în care decernarea 
ordinului nu a fost făcută direct de șeful 
statului, pot solicita, prin Cancelaria 
Ordinelor, dreptul de a fi primite în 
audiență la Președintele României pentru  

alin. (1) și (2) nemodificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Se elimină. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederea nu este 
necesară, având în vedere că 
această practică este deja 
instituită. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

a-i mulțumi personal. În funcție de 
programul Președintelui României, 
Cancelaria Ordinelor va organiza audiența 
personală sau în grup a celor decorați.

Autori : domnii deputați Silviu Vexler și 
Ovidiu Victor Ganț – Grupul Parlamentar 
al Minorităților Naționale 

10. Art. 9. – Membrii Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, indiferent de gradul pe 
care îl au, sunt numiți "Cavaleri ai 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social".

nemodificat.  

11. Art. 10. – (1)  Ziua Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se sărbătorește la data 
de 20 decembrie. 
(2)  Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, ministerele de resort și 
celelalte instituții și organizații centrale 
autonome abilitate să facă propuneri de 
decorare pot organiza, cu sprijinul 
Cancelariei Ordinelor, întrunirea 
Cavalerilor Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social. 

nemodificat.  

12. Art. 11. – (1)  Calitatea de membru al 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
se poate pierde în condițiile prevăzute la 
art. 51 din Legea nr. 29/2000, republicată. 
(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, 
care aduc prejudicii morale membrilor 
ordinului, altele decât cele ce au dus la 

nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

condamnarea membrilor Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social la o pedeapsă privativă 
de libertate prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă, se constituie un consiliu 
de onoare, în conformitate cu prevederile 
art. 52 din Legea nr. 29/2000, republicată.

13. Art. 12. – (1) Consiliul de onoare al 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
este compus din 5 membri, astfel: câte un 
membru din gradele de Cavaler, Ofițer și 
Comandor și câte 2 membri din gradul de 
Mare Ofițer. Președinte al consiliului de 
onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă 
membru din gradul de Mare Ofițer. 
(2) În cazul în care din consiliul de onoare 
nu face parte nici un membru din aceeași 
categorie cu persoana învinuită, în consiliul 
de onoare vor fi cooptați pentru cauza în 
speță și 2 Cavaleri ai ordinului din aceeași 
categorie, cu drept de vot deliberativ. 
(3) Consiliul de onoare se constituie sau se 
alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, pe termen de 5 ani, de 
Cavalerii acestui ordin. 
(4) Pot fi realeși pentru o nouă perioadă 3 
dintre membrii consiliului de onoare, dintre 
care cel puțin unul din gradele inferioare.

(1) nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul în care din consiliul de onoare 
nu face parte nici un membru din aceeași 
categorie cu persoana învinuită, în 
consiliul de onoare vor fi cooptați pentru 
cauza în speță și 2 cavaleri ai ordinului 
din aceeași categorie, cu drept de vot 
deliberativ. 
 
(3)-(5) nemodificate 

 



 11

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

(5) Ministerele de resort vor pune la 
dispoziție spații adecvate desfășurării 
activității consiliului de onoare.

14. Art. 13. – (1) Cavalerii Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social pot semnala consiliului 
de onoare fapte comise de alți membri ai 
ordinului, considerate că aduc prejudicii 
morale acestora. 
(2) Ca urmare a sesizării se convoacă 
consiliul de onoare și persoana învinuită, în 
termen de maximum 30 de zile de la 
sesizare. 
(3) Cavalerii ordinului pot semnala și direct 
Cancelariei Ordinelor faptele comise de alți 
membri ai ordinului, considerate că aduc 
prejudicii morale acestora. Ca urmare a 
sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă 
consiliul de onoare și persoana învinuită, în 
termen de maximum 45 de zile de la 
sesizare. 
(4) În cazul în care persoana învinuită nu se 
prezintă la termenul fixat, consiliul de 
onoare o convoacă la alt termen, iar în 
cazul neprezentării și a doua oară, cazul va 
fi judecat în lipsă. 
(5) Consiliul de onoare deliberează și 
decide după cercetarea cazului, dar nu mai 
târziu de 60 de zile de la prima întrunire 
pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse 
la cunoștință sunt întemeiate, consiliul de 

nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

onoare poate propune Cancelariei 
Ordinelor retragerea decorației. 
(6) Retragerea decorațiilor se face prin 
decret semnat de Președintele României, la 
propunerea Cancelariei Ordinelor, cu 
aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 
29/2000, republicată. 

15. Art. 14. – Sumele necesare confecționării 
însemnelor, rozetelor, brevetelor și cutiilor 
decorațiilor Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social vor fi asigurate din 
bugetul aprobat anual Administrației 
Prezidențiale. 

nemodificat.  

16. Art. 15. – Legea nr. 29/2000 privind 
sistemul național de decorații al României, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 118 din 18 februarie 
2014, se modifică după cum urmează :  
 
 
1.  La articolul 7, alineatul (1), litera A, 
după liniuța a 7-a se introduce o nouă 
liniuță, liniuța a 8-a, cu următorul cuprins: 
 „ - Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament 
Social.” 
 
 
 
 
 

Art. 15. – Legea nr. 29/2000 privind 
sistemul național de decorații al 
României, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 
18 februarie 2014, se modifică și se 
completează după cum urmează :  
 
1. La articolul 7, alineatul (1), litera A, se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
“A. Ordine: 
– Ordinul Meritul Agricol; 
– Ordinul Meritul Cultural; 
– Ordinul Meritul Industrial și Comercial; 
– Ordinul Meritul pentru Învățământ; 
– Ordinul Meritul Sanitar; 
– Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament 
Social;

Pentru conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă și precizia 
reglementării. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

 
 
 
2. La articolul 10, alineatul (1), punctul II, 
după punctul  7 se introduce un nou punct, 
pct. 8, cu următorul cuprins :  
“8. Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
cuprinde 4 grade: 
a) Mare Ofițer; 
b) Comandor; 
c) Ofițer; 
d) Cavaler.” 
 
3.  La articolul 30, punctele 6, 8, 11 și 14 
se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
“6. gradul de Mare Ofițer al Ordinului 
Pentru Merit este egal cu gradul de 
Comandor al Ordinului Steaua României, 
egal cu gradul de Mare Ofițer al ordinelor: 
Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul 
Industrial și Comercial, Meritul pentru 
Învățământ, Meritul Sanitar, Bărbăție și 
Credință, Meritul Diplomatic, Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, Virtutea Militară de 
pace, Virtutea Aeronautică de pace, 
Virtutea Maritimă de pace și clasa I a 
Ordinului Meritul Sportiv; ” 
 
 

– Ordinul Meritul Sportiv; 
– Ordinul Meritul Diplomatic.” 
 
2. La articolul 10, alineatul (1), punctul 
II, după poziția 5 se introduce o nouă 
poziție, poziția 51, cu următorul cuprins:  
“51. Ordinul Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
cuprinde 4 grade: 
a) Mare Ofițer; 
b) Comandor; 
c) Ofițer; 
d) Cavaler.” 
 
3.  La articolul 30, punctele 6, 8, 11 și 14 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
“6. gradul de Mare Ofițer al Ordinului 
Pentru Merit este egal cu gradul de 
Comandor al Ordinului Steaua României, 
egal cu gradul de Mare Ofițer al 
ordinelor: Meritul Agricol, Meritul 
Cultural, Meritul Industrial și Comercial, 
Meritul pentru Învățământ, Meritul 
Sanitar, Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament 
Social, Bărbăție și Credință, Meritul 
Diplomatic, Virtutea Militară de pace, 
Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea 
Maritimă de pace și clasa I a Ordinului 
Meritul Sportiv; ” 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

.......................................................... 
“8. gradul de Comandor al Ordinului 
Pentru Merit este egal cu gradul de 
Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, 
Meritul Cultural, Meritul Industrial și 
Comercial, Meritul pentru Învățământ, 
Meritul Sanitar, Bărbăție și Credință, 
Meritul Diplomatic, Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, Virtutea Militară de 
pace, Virtutea Aeronautică de pace, 
Virtutea Maritimă de pace și clasa a II-a a 
Ordinului Meritul Sportiv; ” 
............................................................... 
“11. gradul de Ofițer al Ordinului Pentru 
Merit este egal cu gradul de Ofițer al 
ordinelor: Meritul Agricol, Meritul 
Cultural, Meritul Industrial și Comercial, 
Meritul pentru Învățământ, Meritul Sanitar, 
Bărbăție și Credință, Meritul Diplomatic, 
Meritul pentru Promovarea Drepturilor 
Omului și Angajament Social, Virtutea 
Militară de pace, Virtutea Aeronautică de 
pace și Virtutea Maritimă de pace; ” 
 
................................................................ 
“14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru 
Merit este egal cu gradul de Cavaler al 
ordinelor: Meritul Agricol, Meritul 
Cultural, Meritul Industrial și Comercial, 
Meritul pentru Învățământ, Meritul Sanitar, 
Bărbăție și Credință, Meritul Diplomatic,

............................................................ 
“8. gradul de Comandor al Ordinului 
Pentru Merit este egal cu gradul de 
Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, 
Meritul Cultural, Meritul Industrial și 
Comercial, Meritul pentru Învățământ, 
Meritul Sanitar, Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, Bărbăție și Credință, 
Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de 
pace, Virtutea Aeronautică de pace, 
Virtutea Maritimă de pace și clasa a II-a a 
Ordinului Meritul Sportiv; ” 
.................................................................. 
“11. gradul de Ofițer al Ordinului Pentru 
Merit este egal cu gradul de Ofițer al 
ordinelor: Meritul Agricol, Meritul 
Cultural, Meritul Industrial și Comercial, 
Meritul pentru Învățământ, Meritul 
Sanitar, Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament 
Social, Bărbăție și Credință, Meritul 
Diplomatic, Virtutea Militară de pace, 
Virtutea Aeronautică de pace și Virtutea 
Maritimă de pace; ” 
................................................................. 
“14. gradul de Cavaler al Ordinului 
Pentru Merit este egal cu gradul de 
Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, 
Meritul Cultural, Meritul Industrial și 
Comercial, Meritul pentru Învățământ, 
Meritul Sanitar, Meritul pentru 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

Meritul pentru Promovarea Drepturilor 
Omului și Angajament Social, Virtutea 
Militară de pace, Virtutea Aeronautică de 
pace, Virtutea Maritimă de pace și clasa a 
III-a a Ordinului Meritul Sportiv;” 

Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, Bărbăție și Credință, 
Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de 
pace, Virtutea Aeronautică de pace, 
Virtutea Maritimă de pace și clasa a III-a 
a Ordinului Meritul Sportiv;” 
 
Autori : domnii deputați Silviu Vexler și 
Ovidiu Victor Ganț – Grupul Parlamentar 
al Minorităților Naționale 

17. Anexa nr. 1
 

REGULAMENT 
privind descrierea și modul de acordare a 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social

nemodificat.  

18. Art. 1. - Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se acordă pe viață.

nemodificat.  

19. Art. 2. - (1) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social este limitat la 
maximum 6.000 de membri, împărțiți pe 
grade astfel: 
a) Cavaler – 3.200; 
b) Ofițer – 1.700; 
c) Comandor – 700; 
d) Mare Ofițer – 400. 
(2) Depășirea numărului membrilor 
fiecărui grad constituie o încălcare a 
prezentului regulament. Decorațiile 

nemodificat.  



 16

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

conferite peste numărul limită sunt nule de 
drept, iar însemnele se restituie. 
(3) Decorarea în prima promoție, de până 
la maximum 15% din numărul fiecărui 
grad, se va face în condițiile prevăzute în 
prezentul regulament. Gradele superioare 
se conferă doar celor care însumează 
merite deosebite care ar fi putut conduce la 
acordarea de grade succesive.

20. Art. 3. – (1) Însemnul gradului de Cavaler 
al Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
se prezintă sub forma unei cruci cu brațele 
egale, late de 11 mm și cu capetele 
terminate în formă de ancoră, cu bordura 
împărțită longitudinal în două părți (una 
coborâtă spre margini și alta ridicată spre 
centru), cruce având diametrul de 44 mm, 
confecționată din argint cu titlul de 800‰ 
și emailată albastru deschis (formulă 
cromatică orientativă: roșu-187, verde-235, 
albastru-255). 
(2) Pe avers, central, este un medalion 
circular, confecționat din argint lustruit și 
bombat, redând un soare (alcătuit din 8 
raze drepte mari, alternate cu 8 raze 
ondulate mari, între care se află striații 
radiale), având diametrul aparent de 19 
mm; în centrul soarelui, în interiorul unui 
câmp circular punctat, este redată stema 
României, având înălțimea de 7 mm.

nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

(3) Pe revers este scris cu litere înalte de 2 
mm, pe brațul orizontal, deviza „SOL 
LUCET OMNIBUS” (cu litere majuscule 
și drepte), cuvintele fiind dispuse pe trei 
rânduri. 
(4) Însemnul este prevăzut în partea 
superioară cu un ornament în formă de trei 
petale, din argint, înalt de 2 mm, pe care 
este atașat un inel având orificiile orientate 
lateral, inel înalt de 2,5 mm. Prin elementul 
de prindere astfel descris se petrece un inel 
cu diametrul de 18 mm, confecționat din 
argint lustruit, cu ajutorul căruia însemnul 
se atașează de panglică. 
(5) Marginea însemnului, soarele și stema 
României de pe avers, inscripția de pe 
revers și sistemul de prindere de panglică 
păstrează aspectul natural al argintului. 
(6) Panglica, lată de 40 mm și având 
înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips 
moarat alb-fildeș, având pe margini câte o 
bandă albastru cobalt, lată de 1 mm. 
(7) Rozeta se prezintă sub forma unei 
panglici dreptunghiulare din rips, lată de 16 
mm și înaltă de 6 mm, având dimensiunile 
benzilor colorate ale panglicii ordinului 
reduse la 40%. Pe spate are un sistem de 
prindere. 

21. Art. 4. – Însemnul gradului de Ofițer al 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
are caracteristicile generale ale însemnului 

nemodificat.  
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crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

gradului de Cavaler, cu următoarele 
particularități: 
a) marginea însemnului, soarele și stema 
României de pe avers, inscripția de pe 
revers și sistemul de prindere de panglică 
sunt aurite; 
b) panglica primește central o rozetă cu 
diametrul de 25 mm, realizată din panglica 
ordinului; 
c) rozeta se prezintă sub forma unui tambur 
din rips cu diametrul de 10 mm și grosimea 
de 6 mm, având dimensiunile benzilor 
colorate ale panglicii ordinului reduse la 
40%; pe spate are un sistem de prindere.

22. Art. 5. – (1) Însemnul gradului de 
Comandor al Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se prezintă sub forma 
unei cruci cu brațele egale late de 14 mm și 
capetele terminate în formă de ancoră, cu 
bordura având profilul dublu rotunjit, cruce 
având diametrul de 52 mm, confecționată 
din argint cu titlul de 925‰ și emailată cu 
albastru deschis (formulă cromatică 
orientativă: roșu-187, verde-235, albastru-
255).  
(2) Celelalte elemente ale însemnului au 
caracteristicile generale ale gradului de 
Ofițer, cu următoarele particularități: 
a) medalionul circular redând un soare, are 
diametrul aparent de 22 mm, confecționat 
din argint lustruit; în centrul soarelui, în 

 nemodificat. 
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crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

interiorul unui câmp circular punctat, este 
redată stema României, având înălțimea de 
9 mm; 
b) literele inscripției de pe revers sunt 
înalte de 2.5 mm; 
c) inelul de prindere al panglicii este plat și 
are înălțimea aparentă de 26 mm și lățimea 
de 4 mm; inelul de prindere se atașează de 
însemnul propriu-zis printr-un ornament 
având forma unui „U” răsturnat, cu părțile 
laterale ale bazei retrase în formă concavă; 
d) panglica este lată de 45 mm și are 
lungimea reglabilă, pentru a fi adaptată la 
circumferința gâtului; benzile laterale au, 
fiecare, lățimea de 1,2 mm; 
e) rozeta gradului de Comandor este 
formată din suprapunerea rozetei gradului 
de Ofițer cu cea a gradului de Cavaler.

23. Art. 6. – (1) Însemnul gradului de Mare 
Ofițer al Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social este compus din 
însemnul și panglica gradului de 
Comandor, precum și din placa gradului.  
(2) Placa gradului de Mare Ofițer al 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
este o stea de formă romboidală 
concavizată, având 40 de raze puternic 
profilate în lung și terminate în ogivă, cu 
razele axiale având o lățime mai mare și 
purtând în lung câte 5 excrescențe în formă 

nemodificat.  
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crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

de pietre multiplu-fațetate, placa fiind 
confecționată din argint lustruit și patinat, 
cu titlul de 925‰; diametrul aparent al 
plăcii este de 90 mm. Pe placă, central, este 
aplicat însemnul avers al gradului de 
Comandor. Pe revers, într-un medalion 
central, titlul argintului. Pe spate, placa are 
un sistem de prindere. 
(3) Rozeta gradului de Mare Ofițer al 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
se prezintă sub forma unei panglici 
dreptunghiulare din rips argintiu, lată de 16 
mm și înaltă de 6 mm, peste care se aplică 
rozeta gradului de Ofițer. Pe spate are un 
sistem de prindere. 

24. Art. 7. – (1) Cutia în care se păstrează 
decorația este îmbrăcată, la exterior, în 
piele ecologică de culoare albastru închis 
cu o închizătoare metalică; interiorul 
propriu-zis al cutiei este îmbrăcat în pluș 
alb, iar interiorul capacului este căptușit cu 
mătase albă. Peste adâncitura în care se 
poziționează decorația, precum și în 
adâncitura în care se poziționează rozeta se 
află câte un sistem de prindere, pentru a 
preveni alunecarea acestora. 
(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, 
stema României, denumirea și gradul 
ordinului. 
(3) Etuiul în care se păstrează brevetul este 
îmbrăcat, la exterior, în piele ecologică 

nemodificat.  
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crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

având caracteristici identice celor ale cutiei 
decorației. 

25. Art. 8. – Brevetul reprezintă documentul 
oficial prin care se atestă conferirea 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social.

nemodificat.  

26. Art. 9. – Brevetul are imprimată pe 
suprafața sa stema țării și are înscrise date 
privind: denumirea și gradul decorației, 
numărul și data decretului de conferire, 
precum și numele și prenumele 
posesorului, cu inițiala tatălui, și meritele 
pentru care se acordă decorația.

nemodificat.  

27. Art. 10.  – Brevetele sunt validate prin 
semnătură și sigiliu, cu semnătura 
autografă sau cu parafa Președintelui 
României și cu contrasemnătura 
cancelarului ordinelor. 

nemodificat.  

28. Art. 11. – Brevetul poartă numărul de 
ordine din cadrul ierarhiei decorației 
respective. 

nemodificat.  

29. Art. 12. – În caz de deces, brevetul 
împreună cu însemnul decorației rămân 
moștenitorilor legali. 

nemodificat.  

30. Art. 13. – (1) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se poartă, de regulă, cu 
prilejul Zilei Naționale a României și al 
celorlalte sărbători naționale sau religioase, 
cu ocazia Zilei Ordinului (20 decembrie – 
Ziua Internațională a Solidarității Umane) 

nemodificat.  
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Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 
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și în alte situații stabilite prin regulamente 
specifice. 
(2) Gradele de Cavaler și Ofițer ale 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
se poartă pe partea stângă a pieptului. 
(3) Gradul de Comandor sau însemnul 
gradului de Mare Ofițer al Ordinului 
Meritul pentru Promovarea Drepturilor 
Omului și Angajament Social se poartă la 
gât, cu panglica prinsă sub nodul cravatei. 
(4) Placa gradului de Mare Ofițer al 
Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului și Angajament Social 
se poartă pe partea stângă a pieptului. 
(5) Se poartă întotdeauna numai gradul cel 
mai înalt al Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social care a fost conferit. 
(6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai 
rozeta gradului celui mai înalt. Rozeta se 
poartă la butoniera de la reverul stâng al 
hainei sau al taiorului. 

31. Art. 14. – (1) Gradele Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se poartă după gradele 
similare ale ordinelor naționale și militare.  
(2) Gradele Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social au aceeași importanță 
ierarhică cu gradele similare ale ordinelor 
pe domenii de activitate. Atunci când o 

nemodificat.  
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Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

persoană deține, alături de Ordinul Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social, două sau mai multe 
decorații în același grad, va avea întâietate 
cea conferită de mai mult timp.

32. Art. 15. – (1) Conferirea Ordinului Meritul 
pentru Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se face în mod 
obligatoriu începând cu gradul de Cavaler, 
cu excepția primei promoții a ordinului. 
(2) Conferirea Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se poate face numai 
după obținerea, timp de 5 ani, a unor merite 
deosebite în activitatea specifică. 
(3) Pentru a se conferi un grad superior 
aceleiași persoane este necesară efectuarea 
unui stagiu în gradul imediat inferior, 
astfel: 
a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofițer – 
2 ani; 
b) de la gradul de Ofițer la cel de 
Comandor – 3 ani; 
c) de la gradul de Comandor la cel de Mare 
Ofițer – 4 ani. 
(4) Propunerile de conferire trebuie să țină 
seama de criteriile stabilite în prezentul 
regulament, inclusiv pentru prima promoție 
de decorare. 
(5) Conferirea directă a gradelor superioare 
la prima promoție se face ca urmare a unei 
însumări de merite deosebite, care ar fi 

nemodificat.  
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(autorul amendamentului) 
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putut conduce la acordarea de grade 
succesive. 

33. Art. 16. – Pentru merite cu totul deosebite, 
termenul de 5 ani, prevăzut la art. 15 alin. 
(2), și vechimea minimă în grad, prevăzută 
la art. 15 alin. (3), pot fi reduse cu 
maximum o treime. 

nemodificat.  

34. Art. 17. – (1) Conferirea unui grad superior 
duce automat la radierea numelui persoanei 
respective din evidența gradului inferior, 
locul devenind vacant. 
(2) Însemnul gradului inferior rămâne în 
posesia celui decorat. 

nemodificat.  

35. Art. 18. – (1) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social este o decorație care se 
poate acorda atât cetățenilor români și 
străini, cât și instituțiilor, asociațiilor, 
fundațiilor și altor organizații 
neguvernamentale din țară și din 
străinătate, care au merite deosebite în 
domeniile lor de activitate. 
 
 
 
(2) Prin merite deosebite, în sensul 
prezentului regulament, se înțelege: 
 
a) realizarea unor acțiuni de impact 
dedicate promovării drepturilor omului; 
 
 

Art. 18. – (1) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social este o decorație ce se 
acordă atât cetățenilor români și străini, 
cât și instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor 
și altor organizații neguvernamentale din 
țară și din străinătate, pentru merite 
deosebite în domeniul promovării 
drepturilor omului și al 
angajamentului social, al susținerii 
spiritului caritabil și de voluntariat. 
 
nemodificat. 
 
 
a) realizarea unor acțiuni de impact 
dedicate promovării drepturilor omului și 
angajamentului social, susținerii 
spiritului caritabil și de voluntariat; 

Pentru corelare cu 
prevederile art. 1 din 
proiectul de Lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru precizia 
reglementării. 
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(autorul amendamentului) 
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amendamentului 

b) desfășurarea, timp de cel puțin 5 ani, a 
unei activități continue, pe bază salarială 
ori de voluntariat, în folosul unor categorii 
defavorizate precum: 
- copii abandonați; 
- familii dezorganizate; 
- persoane vârstnice; 
- persoane fără adăpost ori cu mijloace 
materiale reduse; 
- persoane aflate în suferință, din rațiuni 
medicale sau din alte cauze; 
- persoane care au fost supuse discriminării 
pe criterii politice, etnice, religioase etc; 
- persoane afectate de calamități naturale 
(inundații, incendii, alunecări de teren, 
cutremure etc); 
- persoane ce trebuie reintegrate în 
societate; 
 
 
c) inițierea, sprijinirea ori coordonarea unor 
politici de durată în folosul categoriilor 
amintite anterior, precum și realizarea unor 
campanii de promovare a acestora;  
d) atragerea de fonduri și dotări în vederea 
îmbunătățirii activității unităților medicale 
și de ocrotire a unor categorii de persoane 
defavorizate; 
e) realizarea unor acțiuni de impact 
dedicate respectării normelor de 
conviețuire în societate, ocrotirii familiei, 
întrajutorării, prevenirii abandonului 

b) desfășurarea, timp de cel puțin 5 ani, a 
unei activități continue, pe bază salarială 
ori de voluntariat, în folosul unor 
categorii defavorizate precum: 
- copii abandonați; 
- familii dezorganizate; 
- persoane vârstnice; 
- persoane fără adăpost ori cu mijloace 
materiale reduse; 
- persoane aflate în suferință, din rațiuni 
medicale sau din alte cauze; 
- persoane care au fost supuse 
discriminării pe criterii politice, etnice, 
religioase și altele asemenea; 
- persoane afectate de calamități naturale 
(inundații, incendii, alunecări de teren, 
cutremure și altele asemenea); 
- persoane ce trebuie reintegrate în 
societate; 
 
lit. c) – h) nemodificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 
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școlar, combaterii violenței domestice, 
combaterii traficului și consumului de 
droguri și substanțe halucinogene, 
combaterii traficului de persoane și de 
organe, combaterii alcoolismului și altele 
asemenea; 
f) contribuții la prevenirea, combaterea și 
sancționarea unor fapte și comportamente 
antisociale; 
g) îndeplinirea unor activități de durată în 
folosul creșterii coeziunii la nivelul 
colectivităților rurale, al creării de locuri de 
muncă, al păstrării legăturilor dintre 
comunitățile românești din afara granițelor 
țării și patria-mamă, al promovării 
meseriilor tradiționale, al sporirii 
interesului tinerelor generații față de 
valorile tradiționale românești; 
h) redactarea și publicarea unor lucrări cu 
caracter științific, precum și realizarea unor 
campanii de impact, dedicate:  
- funcționării societății, cunoașterii 
raporturilor dintre oameni, precum și a 
raporturilor dintre oameni și societate; 
- respectării democrației, drepturilor și 
libertăților cetățenești; 
- respectării principiului egalității de șansă; 
- respectării drepturilor unor categorii 
speciale de cetățeni (persoane cu handicap 
fizic sau mental, copii abandonați, membri 
ai familiei supuși violenței și altele 
asemenea); 
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crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

- combaterii discriminărilor de orice fel, în 
conformitate cu cadrul legal. 
 
 

 
 
 
 
(3) Ordinul Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social se poate acorda, în 
mod excepțional, unităților și 
instituțiilor care funcționează în 
subordinea și în coordonarea 
ministerelor de resort sau sub 
autoritatea acestora, instituțiilor 
autonome centrale, regiilor autonome, 
societăților comerciale cu capital de 
stat, mixt sau privat. 
 
 
Autori : domnii deputați Silviu Vexler și 
Ovidiu Victor Ganț – Grupul Parlamentar 
al Minorităților Naționale 

 
 
 
 
Pentru o reglementare 
corectă. 
 

36. Art. 19. – în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
ministerele de resort în colaborare cu 
instituțiile abilitate vor elabora, în baza art. 
18, reglementări specifice domeniului lor 
de activitate, aprobate prin ordin al 
ministrului de resort, în care se vor detalia 
condițiile în care se conferă Ordinul 
Meritul pentru Promovarea Drepturilor 
Omului și Angajament Social. 
 
 

Se elimină. 
 
Autori : domnii deputați Silviu Vexler și 
Ovidiu Victor Ganț – Grupul Parlamentar 
al Minorităților Naționale 

Prevederea nu este 
necesară, reglementările și 
condițiile prevăzute în 
prezentul Regulament fiind 
suficiente pentru aplicarea 
corespunzătoare. 
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37. Anexa nr. 2 
 
Modelul desenat al Ordinului 

 Anexa nr. 2  
 

MODELUL DESENAT 
al Ordinului Meritul pentru 

Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social 

 
 
Autori : domnii deputați Silviu Vexler și 
Ovidiu Victor Ganț – Grupul Parlamentar 
al Minorităților Naționale 
 
 

Pentru precizia 
reglementării. 
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