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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra propunerii legislative privind acordarea titlului de

„Ambasador onorific al României“

˛n urma examinªrii propunerii legislative priv ind acordarea titlului de

�Ambasador onorific al României�, în ”edinþa din 15 decembrie 1999, propunem ca

aceasta sª fie supusª spre dezbatere ”i adoptare cu amendamentele formulate de

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª. Decizia a fost luatª cu

unanimitatea voturilor celor prezenþi. Totodatª, vª rugªm sª apelaþi ”i la Ministerul

Afacerilor Externe, pentru o opinie competentª în legªturª cu uzanþa privind gradele

diplomatice.

Propunerea legislativª face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU



Comisia pentru culturª, artª,
mijloace de informare în masª

AMENDAMENTE
  la propunerea legislativª privind acordarea titlului de �Ambasador onorific al României�

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare
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1. Propunere legislativã privind acordarea titlului de
„Ambasador onorific al României“

Amendament propus de Comisie

Se modificª titlul propunerii legislative, dupª cum
urmeazª:

Propunere legislativã privind instituirea titlului de
onoare de „Ambasador onorific al României“

Pentru evitarea oricãror
confuzii.

2. Art. 1. – Prin prezenta lege se instituie acordarea
titlului de „Ambasador onorific al României“.

Amendament propus de Comisie

Art. 1 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 1. – Se instituie titlul de onoare de „Ambasador
onorific al României“.

Pentru o exprimare mai
clarã.

3. Art. 2. – (1) Persoanele cãrora li se acordã titlul de
„Ambasador onorific al României“ pot fi:

a) personalitãþi care, prin activitatea lor, au
contribuit ºi au avut rezultate deosebite în
afirmarea artei, culturii ºi ºtiinþei româneºti în
strãinãtate.

b) sportivi români care au obþinut rezultate

Amendament propus de Comisie

Art. 2 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 2. – (1) Persoanele cãrora li se acordã titlul de
onoare de „Ambasador onorific al României“ pot fi:

a) personalitãþi care, în domeniul lor de activitate, în þarã
ºi în strãinãtate, au contribuit la afirmarea spiritualitãþii

Pentru a lãrgi aria de
referinþã a legii ºi pentru
a nu limita posibilitatea
de acordare a titlului doar
la cetãþenii români;
adeseori, ºi cetãþenii
strãini – inclusiv, cei de
origine românã – pot
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deosebite în competiþii internaþionale, titlul de
campion mondial, campion olimpic sau care au
stabilit recorduri mondiale repetate ºi care au adus
un prestigiu deosebit sportului românesc;

(2) Persoanele cãrora li se acordã titlul de
„Ambasador onorific al României trebuie sã aibã
cetãþenie românã.

ºi intereselor naþionale;

b) sportivi români care au obþinut rezultate deosebite în
competiþii internaþionale, titlul de campion mondial ori
de campion olimpic sau care au stabilit recorduri
mondiale repetate ºi care au adus un prestigiu deosebit
sportului românesc.

aduce prestigiu
internaþional României,
prin activitatea lor.

4. Art. 3. – Titlul de „Ambasador onorific al
României“ poate fi propus de Preºedintelui
României, Primului Ministru, deputaþi ºi senatori
ºi se aprobã de Parlamentul României cu votul a
douã treimi din membrii acestora.

Amendament propus de Comisie

Art. 3 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 3. – Titlul de onoare de „Ambasador onorific al
României“ se acordã prin decret prezidenþial, la
propunerea Preºedintelui României, a Parlamentului, a
Guvernului sau a Academiei Române.

Pentru evitarea oricãrei
confuzii ºi pentru a
recunoaºte locul pe care
Academia Românã îl are,
ca primã instituþie
ºtiinþificã ºi culturalã a
þãrii.

5. Art. 4. – (1) Brevetul prin care se acordã titlul de
„Ambasador onorific al României“ va fi semnat de
Preºedintele României ºi va cuprinde: denumirea
distincþiei, numele ºi prenumele persoanei cãreia i
se acordã titlul, data ºi locul naºterii acestuia,
domeniul în care a excelat ºi a fãcut cunoscut
numele României, numãrul ºi data la care s-a
conferit brevetul.

(2) Modelul brevetului cu datele de la alin. 1 va fi
conceput ºi tipãrit de Regia Autonomã a
Monitorului Oficial.

Amendament propus de Comisie

Art. 4 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 4. – (1) Brevetul prin care se acordã titlul de onoare
de „Ambasador onorific al României“ va fi semnat de
Preºedintele României ºi va cuprinde: denumirea
distincþiei, numele ºi prenumele persoanei cãreia i se
acordã titlul, domeniul în care a excelat ºi a fãcut
cunoscut numele României, numãrul ºi data la care s-a
conferit brevetul.

(2) Modelul brevetului cu datele de la alin. (1) va fi
conceput de Cancelaria Ordinelor ºi va fi tipãrit de
Regia Autonomã a Monitorului Oficial.

Pentru a asigura girul
specialiºtilor de la
Cancelaria Ordinelor.
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6. Art. 5. Prezentul proiect de lege va intra în vigoare
în momentul publicãrii în Monitorul Oficial.

Amendament propus de Comisie

Art. 5 se eliminª.

Din motive de tehnicã
legislativã.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mªdªlin VOICU

 Experþi parlamentari,          Cristina DAN                              Virgil ª tefan NIÞULESCU


