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AVIZ inlocuitor 

asupra proiectului  de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii 
si sigiliul statului. 

             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare 
asupra proiectului  de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si 
sigiliul statului, trimis cu adresa nr. PLx.30/2016 din 17 februarie 2016.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  5 aprilie 
2016. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 

 
Mentionam ca Banca Nationala a Romaniei si-a exprimat opinia de sustinere a 

proiectului de lege cu sublinierea necesitatii mentinerii in circulatie a insemnelor monetare 
emise de Banca Nationala a Romaniei, anterior datei de 31 decembrie 2018, concomitent 
cu insemnele monetare care vor fi emise potrivit modificarilor propuse prin proiectul 
dezbatut, si, de asemenea, a propus ca Anexa 1 sa fie completata cu reprezentarile in alb-
negru si prin conturare ale noului model de stema, cu mentiunea ca reprezentarea prin 
conturare a stemei se foloseste pe bancnote, in timp ce reprezentarea in alb-negru este 
utilizata pe monede. 

 
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

 
Consilier parlamentar, 
Radu Ciuperceanu 

 


	AVIZ inlocuitor
	asupra proiectului  de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului.
	În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare asupra proiectului  de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 pri...


		2016-04-18T10:46:02+0300
	Radu Ciuperceanu




