
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială 
a statului român 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. 1. Este interzisă folosirea sub orice formă în cadru oficial a 

altor limbi decât limba română, limba oficială a statului român conform 
Constituţiei, în instituţiile publice de orice fel, de către autorităţile 
centrale, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice 
aflate în subordinea acestora, precum şi de către serviciile publice 
deconcentrate şi de către angajaţii de orice fel ai statului român. 

 
Art. 2. Şedinţele Consiliilor Locale, Consiliilor Judeţene şi 

orice fel de întâlniri oficiale ale angajaţilor, funcţionarilor şi 
demnitarilor statului român se desfăşoară obligatoriu numai în limba 
română, iar pentru invitaţii străini sau participanţii care nu au cetăţenia 
română se asigură traducere oficială. 

 
Art. 3.  
(1). Este interzisă afişarea denumirilor de instituţii publice, 

localităţi, străzi şi locuri publice din România în altă limbă decât în limba 
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oficială a statului român, limba română. 
(2). Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura în 

termen de 30 de zile de la promulgarea prezentei legi ştergerea 
inscripţionării în alte limbi decât în limba română a denumirii 
localităţilor, străzilor, locurilor publice şi a instituţiilor publice sau a 
altor însemne publice în limbi străine din localităţile aflate sub 
autoritatea lor administrativă. 

 
Art. 4. Afişarea anunţurilor de interes public se face numai în 

limba oficială a statului român, limba română. 
 
Art. 5. Comunicările oficiale, site-urile instituţiilor publice de 

orice fel şi însemnele acestora utilizează în mod obligatoriu numai limba 
oficială a statului român, limba română. 

 
Art. 6. Este interzisă condiţionarea angajării pe orice poziţie a 

unui funcţionar plătit de la buget de către statul român în funcţie de 
cunoaşterea unei limbi a minorităţilor. 

 
Art. 7.  
(1). Angajaţii, aleşii, demnitarii sau funcţionarii statului român 

care încalcă prevederile prezentei legi îşi vor pierde mandatul şi/sau 
funcţia şi/sau locul de muncă în cadrul instituţiilor statului român unde 
sunt încadraţi fără posibilitatea de reangajare sau de realegere într-o 
instituţie a statului român. 

(2). Constatarea încălcării prezentei legi se face de către 
instituţiile abilitate în funcţie de instituţia implicată în fiecare caz în 
parte, prin autosesizare sau la sesizarea oricărui cetăţean român, iar 
eliberarea din funcţie a persoanei care a încălcat legea se face în termen 
de 48 de ore de la constatare. 

 
Art. 8. Prezenta lege abrogă art. 19, precum şi art. 76 alineatele 

2, 3 şi 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 
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