
  
 

  

 

PROPUNERE 

 

Referitor la  modificarea Hotărârii Guvernului nr. 25 din 16 ianuarie 2003, privind 

stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, 

municipiilor, oraşelor şi comunelor, vă transmitem alăturat propunerea noastră 

formulată privind modificarea hotărârii: 

Forma actuală a Hotărârea de 
Guvern  Nr. 25 din 16 ianuarie 2003, 
privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere şi folosire a 
stemelor judeţelor, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor 

 

Propunerea modificării Observaţii-
MOTIVARE 

HOTĂRÂRE   Nr. 25 din 16 ianuarie 
2003 
privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere şi folosire a 
stemelor judeţelor, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor 
    ART. 1 
    (2) Elaborarea proiectului stemei 
se face cu respectarea strictă a 
normelor ştiinţei şi artei heraldice şi 
a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe 
baza metodologiei stabilite de 
Comisia Naţională de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie a 
Academiei Române, denumită în 
continuare Comisia Naţională. 
ART. 3  
(2) Din comisia judeţeană face parte, 
de drept, în calitate de expert, un 
specialist în heraldică desemnat de 

Se abrogă: 
ART. 1 alineat (2) 
ART. 3 alineat (2) 
ART. 5 
ART. 6 

Motivăm 
modificările 
propuse prin faptul 
că existența 
avizului obligatoriu 
al Comisiei 
Naționale pentru 
aprobarea 
stemelor judeţelor, 
municipiilor, 
oraşelor şi 
comunelor, 
limitează 
capacitatea 
consiliilor locale și 
consiliilor județene 
în 
elaborarea/stabilir
ea propriilor steme 
al comunităților 



  
 

  

Comisia Naţională. 
ART. 5 
    Propunerile de stemă, analizate de 
comisiile judeţene, se înaintează 
pentru avizare, însoţite de un 
memoriu justificativ, sub semnătura 
prefectului şi a preşedintelui 
consiliului judeţean, birourilor zonale 
ale Comisiei Naţionale, potrivit 
repartiţiei prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
    ART. 6 
    Avizul Comisiei Naţionale se 
concretizează prin semnătura şi 
ştampila preşedintelui acesteia, 
aplicate pe spatele machetei care 
reprezintă proiectul stemei. 

respective, care să 
le reprezinte, 
încălcând principiul 
autonomiei locale 
și al 
descentralizării, 
consfințite prin 
OUG nr. 57/2019. 
privind Codul 
administrativ, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

     
ART. 7 
    Proiectul stemei, avizat potrivit 
prevederilor art. 6, împreună cu 
anexa conţinând descrierea acesteia 
se trimit, prin adresă comună a 
prefectului şi a preşedintelui 
consiliului judeţean, Ministerului 
Administraţiei Publice, care va 
elabora proiectul de hotărâre şi nota 
de fundamentare şi le va supune spre 
aprobare Guvernului. 

ART. 7 
Proiectul stemei împreună cu 
anexa conţinând descrierea 
acesteia se trimit, prin 
adresă comună a prefectului 
şi a preşedintelui consiliului 
judeţean, Ministerului 
Administraţiei Publice, care 
va elabora proiectul de 
hotărâre şi nota de 
fundamentare şi le va 
supune spre aprobare 
Guvernului. 

 


