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-INTRARE.

IEŞIRE / ....... .........AVIZBp /,

referitor la propunerea legislativă pentru completarea 

Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului (b580/15.12.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi fimcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 102/î 992 

privind stema ţării şi sigiliul statului (b580/15.12.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.01.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea
motivare:

• argumentaţia invocată nu este întru totul exactă. Dintre ţările menţionate de iniţiatori, 

majoritatea are o singură coroană, aşezată pe capul vietăţii din interiorul stemei, cum este şi 

cazul României în momentul de faţă. în cazul altora, există într-adevăr o coroană aşezată peste 

scut, dar, în interiorul scutului, nu se află o a doua coroană, acesta fiind cazul Ungariei şi al 

Georgiei. Bulgaria este singura republică pe a cărei stemă apare un leu încoronat, iar peste 

stemă mai este pusă o coroană. în schimb, coroana dublă se regăseşte pe stemele mai tuturor
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monarhiilor europene. Dar, având în vedere că România este o republică parlamentară, nu 

monarhie, propunerea nu se justifică;

• totodată, propunerea este una generatoare de redundanţă şi de costuri suplimentare pentru 

înlocuirea sigiliilor şi a ştampilelor în mod nejustificat. Coroana de oţel apare şi în acest 

moment pe stemă, pe capul acvilei, iar dublarea sa ar duce la o cacofonie heraldică şi confuzie 

privind forma de organizare statală a României;

• forma de organizare statală a României este republică. Adăugarea coroanei de oţel scutului 

heraldic din stema României poate crea confuzie privind forma de organizare statală;

• propunerea legislativă este inoportună, întrucât schimbările aduse, deşi lipsite de un 

impact semnificativ, presupun o cheltuială semnificativă, cum ar fi, spre exemplu, schimbarea 

matriţelor şi a bancnotelor aflate în circulaţie.

• propunerea legislativă nu este compatibilă cu parcursul modem, european, al ţării, parcurs 

care nu justifică o reîntoarcere la simbolurile din trecut.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO
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