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Legea nr. 102/1992 
privind stema ţării şi sigiliul statului 

  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 236 din 24 septembrie 1992 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  
   CAPITOLUL I 

  Stema României  
   Art. 1. - Stema României simbolizează statul român naţional, suveran şi independent, 
unitar şi indivizibil şi se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare şi scutul mic.  
    Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul şi 
ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara 
dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.  
    Pe pieptul acvilei se găseşte scutul mic sfertuit cu insiţiune:  
   a) în primul cartier este stema Ţării Româneşti: pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul şi 
ghearele roşii, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoţită de un soare de aur la 
dreapta şi de o lună nouă de aur la stânga;  
   b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roşu, un cap de bour negru, însoţit de o stea 
de aur între coarne, cu cinci raze, de o roză cu cinci foi la dreapta şi de o lună conturnată 
la stânga, ambele de argint;  
   c) în cartierul trei este stema Banatului şi Olteniei: pe roşu, peste valuri naturale, un pod 
de aur cu două deschideri boltite, din care iese un leu de aur ţinând un paloş în laba 
dreaptă din faţă;  
   d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramureşul şi Crişana un scut tăiat de 
un brâu roşu îngust. În partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră cu ciocul de aur, 
ieşind din brâul despărţitor, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună de argint 
conturnată la stânga. În partea inferioară, pe aur, şapte turnuri roşii, crenelate, dispuse pe 
două rânduri, patru şi trei;  
   e) în insiţiune sunt reprezentate ţinuturile Mării Negre: pe albastru, doi delfini de aur 
afrontaţi, cu cozile ridicate.  
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