
Parlamentul României 

Camera Deputaţîlor Senat 

LEGE 

pentru modificarea i completarea Legii nr. 215/2016 
privi nd ceremon i i le oficiale 

Pa rla mentu I României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. - Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 
14 noiembrie 2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează : 

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

„(21) Foştii şefi de stat ai României pot participa la o ceremonie 
oficială la invitaţia organizatorului, urmând să ocupe în ordinea de 
precădere locul imediat următor celui atribuit titularului actual al acestei 
demnităţi publice. Această prevedere se aplică doar persoanelor invitate 
care nu mai ocupă o demnitate sau funcţie publică deja cuprinsă în cadrul 
ordinii de precădere la momentul organizării ceremoniei oficiale. În cazul 
participării mai multor foşti şefi de stat ai României ordinea de precădere 
se va stabili pe baza criteriului ordinii cronologice a ocupării demnităţii 
publice." 

2. La articolul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„a) poziţiile 1 - 12 din anexă, dacă reprezentanţii autorităţilor sau ai 
instituţiilor publice respective participă la ceremonie;" 

3. La articolul 16 alineatul (1), după litera bi ) se introduce o 
nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins: 

„b2) partidele politice parlamentare, în ordinea mărimii grupurilor 
pa rla menta re;" 
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4. La Anexă, după punctul 9 se introduc două noi puncte, 
unctele 9'~ si 92,cu următorul cu rins: p . p 

„9 ' . membrii Birourilor Comisiilor permanente ale Senatului 
României, conform ordinii stabilite de către Biroul permanent; 

92. membrii Birourilor Comisiilor p ermanente ale Camerei 
Deputaţilor, conform ordinii stabilite de către Biroul permanent;" 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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PREŞEDINTELE 
CAM EREI DEPUTATILOR, 

Bucu reşti, 
Nr. ..... 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI, 
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