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Guvernul României h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Instituţiile publice prevăzute la art. 3 din Legea nr. 102/1992 vor asigura expunerea sau
folosirea stemei României în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.
Art. 2. Stema României, în culori, va fi aşezată în sediile tuturor autorităţilor publice, instituţiilor de
învăţământ, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor comerciale ale
României în străinătate, acolo unde acestea funcţionează în afara misiunilor diplomatice, în
saloanele navelor sub pavilion românesc, precum şi pe corpul şi în saloanele aeronavelor
româneşti folosite în misiuni oficiale.
Stema României va fi aşezată şi în pavilioanele româneşti ale târgurilor şi expoziţiilor la care
România participă ca stat.
Art. 3. Amplasarea stemei României în sediile autorităţilor publice se va face după cum urmează:
a) la interior:
- în birourile demnitarilor şi ale funcţionarilor publici care au cel puţin funcţia de director;
- în sălile de festivităţi şi de protocol;
- în biblioteci şi în săli de lectură;
- în incintele afectate unor activităţi specifice din sfera competenţei legale a instituţiei în
cauză.
b) la exterior:
- pe frontispiciul clădirilor;
- la intrarea principală în sedii.
Art. 4. În sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale şi reprezentanţelor
comerciale ale României în străinătate, stema României va fi amplasată în următoarele locuri:
a) la intrarea principală în sedii, deasupra plăcilor indicatoare;
b) în birourile şefilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale şi
reprezentanţelor comerciale;
c) în incintele afectate activităţilor specifice de primiri şi reprezentare.
Art. 5. În sediile instituţiilor de învăţământ de toate gradele, care funcţionează potrivit legii, stema
României va fi amplasată în cancelarii şi în sălile de consiliu, în birourile rectorilor,
prorectorilor, decanilor, prodecanilor, secretarilor ştiinţifici, directorilor şi directorilor adjuncţi,
precum şi în amfiteatre, săli de clasă, săli de festivităţi, biblioteci şi săli de lectură.
Art. 6. -

Instituţiile publice vor comanda agenţilor economici specializaţi executarea stemei României în
cantităţile necesare şi cu respectarea prevederilor art. 1 şi 3 din Legea nr. 102/1992.
Stema României poate fi realizată în culori sau în alb-negru, prin confecţionare ori imprimare
pe diferite materiale, cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
La confecţionarea stemei vor fi avute în vedere necesităţile de adaptare la decoraţiunile
interioare, la stilul şi arhitectura edificiilor, precum şi la dimensiunile sălilor şi birourilor.
Art. 7. Persoanele desemnate de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice cu efectuarea recepţiei
stemelor comandate agenţilor economici specializaţi au obligaţia să verifice, la recepţia
acestora, conformitatea stemei executate cu modelul original al acesteia, prevăzut în anexa nr.
1 la Legea nr. 102/1992, urmând să refuze recepţia în cazul constatării oricăror abateri de la
modelul original.
Art. 8. Conducătorii instituţiilor publice au obligaţia să urmărească întreţinerea şi conservarea în bune
condiţii a stemei României expuse potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 9. Ministerul Industriilor va stabili măsuri pentru aprovizionarea cu materialele necesare a
agenţilor economici de specialitate faţă de care îndeplineşte atribuţiile ministerului de resort şi
va urmări confecţionarea de către aceştia a stemelor, astfel încât să permită respectarea
termenului stabilit la art. 28.
Art. 10. Reproducerea stemei României pe sigiliile, actele oficiale, imprimatele şi plăcile indicatoare ale
sediilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii
şi ale celorlalte componente ale forţelor armate, precum şi pe drapelele de luptă, pavilioanele
navelor militare, accesoriile uniformelor şi alte însemne specifice - în timp de pace şi de război
- se va efectua în condiţiile stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, pe baza
propunerilor formulate de conducătorii acestor autorităţi publice.
Art. 11. Condiţiile de reproducere a stemei României pe actele şi pe imprimatele emise de autorităţile
publice, pe moneda naţională şi pe alte semne monetare emise de România se aprobă de
Guvern, la propunerea autorităţii publice respective, avizată de Comisia Naţională de
Heraldică şi Genealogie.
Art. 12. Sigiliul simbolizează autoritatea publică exercitată de instituţia care îl foloseşte şi garantează autenticitatea actelor emise de
aceasta.
Art. 13. Sigiliul autorităţilor publice are modelul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 14. Sigiliul autorităţii publice se foloseşte exclusiv de conducătorii autorităţilor publice prevăzute în Constituţie.
Art. 15. Sigiliul autorităţii publice se aplică, de către persoanele prevăzute la art. 14, pe actele specifice autorităţii de stat pe care
aceştia le exercită, precum şi pe actele normative emise de autoritatea publică respectivă.
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii autorităţilor publice vor stabili categoriile de
acte specifice la care este obligatorie aplicarea sigiliului potrivit alineatului precedent.
Pentru toate celelalte categorii de acte se va folosi ştampila.
Conducătorii autorităţilor publice sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor.
Art. 16. Dreptul de a comanda sigilii cu stema României aparţine exclusiv conducătorului autorităţii publice respective.
Modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor se stabileşte, de asemenea, de conducătorul autorităţii publice.
Art. 17. Sigiliile autorităţilor publice vor fi executate, în condiţiile stabilite de prezenta hotărâre, la Regia Autonomă "Monetăria

Statului". Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii şi celelalte componente ale forţelor
armate pot executa sigiliile proprii în unităţile specializate din subordinea lor.
Sigiliile fabricate nu pot fi eliberate decât împuterniciţilor conducătorilor autorităţilor publice care au făcut comanda.
Art. 18. Regia Autonomă "Monetăria Statului" şi unităţile specializate prevăzute la art. 17 alin. 1 sunt obligate să ţină un registru de
comenzi în care se vor înregistra toate comenzile de sigilii cu stema României, la care se vor anexa actele pe baza cărora
acestea au fost executate.
Art. 19. În caz de pierdere a unui sigiliu cu stema României, conducătorul autorităţii publice respective este obligat să anunţe în 24 de
ore Ministerul de Interne şi să facă publică pierderea în Monitorul Oficial al României.
Art. 20. În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile care deţin sigilii cu stema României, dar nu au
dreptul să le folosească potrivit prevederilor Legii nr. 102/1992 şi ale prezentei hotărâri, le vor depune la Regia Autonomă
"Monetăria Statului".
Sigiliile uzate vor fi depuse la Regia Autonomă "Monetăria Statului", respectiv la unităţile specializate prevăzute la art. 17 alin.
1, o dată cu ridicarea noilor sigilii.

Art. 21. Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, aprobate de Guvern, pot fi reproduse,
expuse sau folosite împreună cu stema României, în condiţiile stabilite de art. 7 din Hotărârea
Guvernului nr. 64/1993.
Art. 22. Prefecturile şi organele Ministerului de Interne vor sesiza orice încălcare a prevederilor
prezentei hotărâri şi vor lua măsurile ce se impun, în limitele competenţei lor legale, pentru
respectarea dispoziţiilor acesteia şi ale Legii nr. 102/1992.
Art. 23. Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, materială,
contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
Art. 24. Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni,
următoarele fapte:
(1) neamplasarea stemei României în locurile prevăzute de art. 2-5 din prezenta hotărâre;
(2) nerespectarea obligaţiei privind recepţia stemelor de către persoanele prevăzute la art. 7;
(3) neurmărirea întreţinerii în bune condiţii a stemei României de către persoanele prevăzute
la art. 8;
(4) reproducerea stemei României în alte condiţii decât cele aprobate de Guvern;
(5) nerespectarea modelului de sigiliu prevăzut în anexa la prezenta hotărâre sau executarea acestuia de către alte unităţi
economice decât cele prevăzute la art. 17;

(6) păstrarea şi utilizarea sigiliilor în alte condiţii decât cele stabilite de conducătorul autorităţii
publice;
(7) neînregistrarea, comenzilor de sigilii cu stema României în registrul de comenzi ţinut de
unităţile prevăzute la art. 18;
(8) neanunţarea organelor Ministerului de Interne, în termen de 24 de ore de la pierderea unui
sigiliu, sau nerespectarea obligaţiei de a face publică pierderea sigiliului în Monitorul Oficial al
României;
(9) nedepunerea sigiliilor cu stema României la Regia Autonomă "Monetăria Statului" în termenul prevăzut la art. 20.

Art. 25. Contravenţiile prevăzute la art. 24 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către prefect, primar sau
împuterniciţii acestora anume desemnaţi, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie.
Contravenţiilor prevăzute la alin. 1 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Art. 26. Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri vor fi suportate din
bugetele de venituri şi cheltuieli ale autorităţilor şi instituţiilor publice respective.
Art. 27. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei României pe actele
oficiale şi sigiliile autorităţilor Ministerului Învăţământului se completează cu dispoziţiile
prezentei hotărâri.
Art. 28. Dispoziţiile prezentei hotărâri privind expunerea stemei României, precum şi reproducerea
acesteia pe sigiliile, actele oficiale şi imprimatele emise de autorităţile publice vor fi aduse la
îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE
VĂCĂROIU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Ion Marin,
secretar de stat
Ministrul apărării naţionale,
general-locotenent Niculae Spiroiu
Ministru de interne,
George Ioan Dănescu
Secretar de stat, şeful
Departamentului
pentru Administraţie Publică
Locală,
Octav Cozmâncă
Bucureşti, 3 decembrie 1993.
Nr. 687.
	
  

