
EXPUNERE DE MOTIVE 

Decoraţiile, distincţiile deosebite prin care Statul Român oferă recunoaştere, 

motivează şi încurajează meritele speciale, reprezintă tin simbol al valorii în 
societate. Întregul ansamblu al fiecărei decoraţii (elementele heraldice, culorile 
şi forma, deviza etc.) este gândit pentru a onora şi răsplăti per6ormanţele, 
virtutea, actele de curaj şi demnitate, 

Începând cu anul 1990, sistemul naţional de decoraţii al României a fast refăcut, 

iar aspectul actual al acestuia a rezultat în mod gradual. 

Într-o primă etapă, au fast instituite două distincţii cu caracter comemorativ - 
medalia "Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945" 
(reglementată prin Legea nr. 68/1994) şi Ordinul "Victoria Revolutiei Române 
din Decembrie 1989" (reglementat prin Legea nr. 1/1996). 

A urmat Ordinul Naţional "Steaua României" (instituit prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 11/1998), distincţie menită a recompensa serviciile 
excepţionale, civile şi rnilitare, aduse statului şi poporului român. 

Ulterior, au fost reglementate Ordinul şi Medalia Naţională "Pentru Merit" şi 

Ordinul, Crucea şi Medalia Naţională "Serviciul Credincios" (Ordonanţele de 
Urgenţă ale Guvernului nr. 104 şi 105/2000), apoi Ordinele şi Medaliile "Virtutea 
Militară", "Virtutea Aeronautică", "Virtutea Maritimă" (Legile nr. 459, 460 şi 

461/2002), Ordinul "Mihai Viteazul" - cea mai înaltă decoratie militară de război 

(Legea nr. 327/2003), Ordinul şi Medalia "Bărbăţie şi Credinţă" (Legile nr. 
528/2003 şi 413/2004), precum decoraţiile pe domenii de activitate, de Ia 
Ordinul şi Medalia "Meritul Cultural" (instituite prin Legea nr. 8/2003) până la 
Ordinul şi Medalia "Meritul Diplomatic" (instituite prin Legea nr. 572/2004). 

Recent, sistemul naţional de decoraţii a fost completat cu Medalia 
Comemorativă "Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului" şi Medalia 
Aniversară "Centenarul Marii Uniri" (instituite prin Legea nr. 91/2018). 

Instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi 

Angajament Social, decoraţie care va putea fi acordată atât cetăţenilor români 
şi străini, cât şi instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor organizaţii 

neguvernamentale din ţară şi din străinătate are ca scop promovarea şi 

încurajarea serviciilor deosebite aduse în domeniul promovării drepturilor 



omului şi al angajamentului social, al susţinerii spiritului caritabil şi de 
voluntariat, de impact local sau regional. 

Necesitatea adoptării acestui act normativ decurge şi din faptul că, în prezent, 
sistemul naţional de decoraţii al României nu prevede o distincţie care să 

recunoască în• mod direct meritele deosebite în promovarea drepturilor 
omului şi a angajamentului social. 

De asemenea, unica distincţie care poate fi acordată de Statul Român unor 
instituţii şi organizaţii neguvernamentale este Ordinul "Meritul Cultural", 
destinat unor categorii restrânse:. 

Ziva propusă pentru sărbătorirea Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului şi Angajament Social, 20 decembrie, este ziva aleasă de 
Organizaţia Naţiunilor Unite; prin Rezoluţia 60/209 din 22 decembrie 2005, 
pentru a deveni Ziva internaţională a solidarităţii umane. 

Acordarea Ordinului vą reprezenta o recunoaştere publică, la cel mai înalt nivel, 
pentru: 

a) realizarea unor acţiuni de impact dedicate promovării drepturilor omului. 
b) desfăşurarea unei activităţi continue în folosul unor categorii 

defavorizate. 
c) iniţierea, sprijinirea on coordonarea unor politici de durată în folosul 

categoriilor amintite anterior, precum şi realizarea unor campanii de 
promovare a acestora, 

d) atragerea de fonduri şi dotări în vederea îmbunătăţirii activităţii unitătilor 

medicate şi de ocrotire a categorii de persoane defavorizate. 
e) realizarea unor acţiuni de impact dedicate respectării normelor de 

convieţuire în societate, ocrotirii familiei, întrajutorării, prevenirii 
abandonului şcoiar, combaterii violenţei în familie, combaterii traficuiui şi 

consumului de droguri şi substanţe halucinogene, combaterii traficului de 
persoane şi de organe, combaterii alcootismului etc. 

f) contribuţii la prevenirea, combaterea şi sancţionarea unor fapte şi 

comportamente antisociale. 
g) îndeplinirea unor activităţi de durată în folosul creşterii coeziunii la nivelul 

colectivităţilor rurale, al creării de locuri de muncă, at păstrării Vegăturilor 

dintre comunităţile româneşti din afara graniţelorţării şi patria-mamâ, at 
promovării meseriilor tradiţionâle, al sporirii ihteresului tinerelor 
generaţii faţă de valorile tradiţionale româneşti. 
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h} redactarea şi publicarea unor lucrări cu caracter ştiinţific, precum şi 
realizarea unor campanii de impact, dedicate: 

. funcţionării societăi;ii, cunoaşterii raporturilor dintre oameni 
precum şi a raporturilor dintre oameni şi societate; 

. respectării democraţiei, drepturilor şi libertăţilor cetăgeneşti; 

. respectării principiului egalităţii de şansă; 

• respectării drepturilor unor categorii speciale de cetăţeni 
(persoane Cu handicap fizic sau mental, copii abandonaţi, membri 
ai familiei supuşi'violentei etc.); 

. combaterii discriminărilor de once fel, în conformitate cu cadrul 
legal. 

Trebuie subliniat că adoptarea prezentei propuneri legislative şi ulterior 
conferirea Ordinului 

vor 

transmite un puternic mesaj de încurajare şi apreciere. 
pentru acele persoane, instituţii sau organizaţii neguvernamentale care 
desfăşoară, Cu merite speciale, o activitate fundamentală şi esentială pentru 
întreaga societate din ţară noastră. 

Iniţiatori, 

Ovidiu Victor Gant 

Deputat FDGR 


