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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind Ordinul Meritul Sportiv ∫i Medalia Meritul Sportiv
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Ordinul Meritul Sportiv ∫i Medalia Meritul
Sportiv, prev„zute la art. 7 lit. A ∫i B din Legea nr. 29/2000
privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare, fac parte din categoria decora˛iilor civile pe
domenii de activitate.
(2) Ordinul Meritul Sportiv este o decora˛ie ce se acord„
at‚t cet„˛enilor rom‚ni ∫i str„ini, sportivi amatori sau profesioni∫ti, c‚t ∫i cluburilor rom‚ne ∫i str„ine, care au ob˛inut rezultate deosebite Ón Óntrecerile sportive de nivel interna˛ional ∫i
na˛ional.
(3) Medalia Meritul Sportiv este o decora˛ie ce se acord„
cet„˛enilor rom‚ni ∫i str„ini, sportivi amatori sau profesioni∫ti,
care au ob˛inut rezultate deosebite Ón Óntrecerile sportive de
nivel na˛ional ∫i local.
Art. 2. — (1) Ordinul Meritul Sportiv se prezint„ sub dou„
forme cu valoare ierarhic„ egal„: Ónsemnul ∫i rozeta.
(2) Œnsemnul Ordinului Meritul Sportiv se prezint„ sub
forma unei pl„ci rotunde, cu un decupaj central Ón care se
afl„ fixat„ replica miniatural„ a statuii antice a discobolului.
Art. 3. — (1) Medalia Meritul Sportiv se prezint„ sub o
singur„ form„: Ónsemnul.
(2) Œnsemnul Medaliei Meritul Sportiv este o pies„ circular„, confec˛ionat„ din tombac, pe care este redat„, Ón basorelief, replica miniatural„ a statuii antice a discobolului.
Art. 4. — Regulamentele privind descrierea ∫i modul de
acordare a Ordinului Meritul Sportiv ∫i a Medaliei Meritul

Sportiv, pentru fiecare clas„, precum ∫i modelul desenat sunt
prev„zute Ón anexele nr. 1—4, care fac parte integrant„ din
prezenta lege.
Art. 5. — (1) Ordinul Meritul Sportiv ∫i Medalia Meritul
Sportiv se confer„ de Pre∫edintele Rom‚niei prin decret, pe
baza propunerilor de decorare individuale f„cute, potrivit
art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile
ulterioare, de c„tre ministrul de resort pentru persoanele din
domeniul s„u de activitate.
(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului
Meritul Sportiv ∫i a Medaliei Meritul Sportiv sunt avizate de
Cancelaria Ordinelor, Ón conformitate cu art. 5 din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ulterioare.
(3) Pre∫edintele Rom‚niei poate s„ confere Ordinul
Meritul Sportiv ∫i Medalia Meritul Sportiv ∫i din proprie
ini˛iativ„, cu excep˛ia clasei I, Ón conformitate cu art. 4 alin. (3)
din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ulterioare.
Art. 6. — Ordinul Meritul Sportiv se poate acorda nelimitat
pentru toate clasele.
Art. 7. — Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase. Ierarhia
Ón ordine descresc„toare este urm„toarea:
a) clasa I;
b) clasa a II-a;
c) clasa a III-a.
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Art. 8. — Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase.
Ierarhia Ón ordine descresc„toare este urm„toarea:
a) clasa I;
b) clasa a II-a;
c) clasa a III-a.
Art. 9. — Medalia Meritul Sportiv se poate acorda nelimitat pentru toate clasele.
Art. 10. — (1) Atestarea Ordinului Meritul Sportiv ∫i a
Medaliei Meritul Sportiv se face printr-un brevet, Ón conformitate
cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ulterioare.
(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Sportiv sunt validate,
pentru clasa a III-a ∫i a II-a, prin parafa Pre∫edintelui
Rom‚niei, iar pentru clasa I, prin semn„tura autograf„ a
Pre∫edintelui Rom‚niei. Brevetele pentru toate clasele sunt
contrasemnate autograf de ministrul de resort ∫i de cancelarul ordinelor, Ón conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ulterioare.
(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Sportiv sunt validate,
pentru clasa a III-a ∫i a II-a, prin parafa ministrului de resort
∫i semn„tura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin
semn„tura ministrului de resort ∫i semn„tura cancelarului
ordinelor, Ón conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000,
cu modific„rile ulterioare.
Art. 11. — Membrii Ordinului Meritul Sportiv, indiferent de
clasa pe care o au, sunt numi˛i îCavaleri ai Ordinului Meritul
Sportiv “.
Art. 12. — (1) Ziua Ordinului Meritul Sportiv se s„rb„tore∫te la data de 2 mai.
(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sportiv, ministerul de
resort ∫i celelalte institu˛ii autonome abilitate s„ fac„ propuneri de decorare organizeaz„, cu sprijinul Cancelariei
Ordinelor, Óntrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Sportiv.
Art. 13. — Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Sportiv
clasa I, Ón cazul Ón care decernarea ordinului nu a fost
f„cut„ direct de ∫eful statului, pot solicita, prin Cancelaria
Ordinelor, dreptul de a fi primite Ón audien˛„ la Pre∫edintele
Rom‚niei pentru a-i mul˛umi personal. Œn func˛ie de programul Pre∫edintelui Rom‚niei, Cancelaria Ordinelor va organiza
audien˛a personal„ sau Ón grup a celor decora˛i.
Art. 14. — (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul
Sportiv se poate pierde Ón condi˛iile prev„zute la art. 52 din
Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ulterioare.
(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele dec‚t cele ce au
dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Sportiv la o
pedeaps„ privativ„ de libertate prin hot„r‚re judec„toreasc„
r„mas„ definitiv„, se constituie un consiliu de onoare, Ón
conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile
ulterioare.

Art. 15. — (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul
Sportiv este compus din 5 membri, astfel: un membru din
clasa a III-a ∫i c‚te doi membri din clasele a II-a ∫i I.
Pre∫edinte al consiliului de onoare va fi, de regul„, cel mai
Ón v‚rst„ membru din clasa I.
(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sportiv, pe termen de 5 ani, de
cavalerii acestui ordin.
(3) Pot fi reale∫i pentru o nou„ perioad„ 3 dintre membrii
consiliului de onoare, dintre care cel pu˛in unul din clasele
inferioare.
(4) Ministerul de resort va pune la dispozi˛ie spa˛ii adecvate desf„∫ur„rii activit„˛ii consiliului de onoare.
Art. 16. — (1) Cavalerii Ordinului Meritul Sportiv pot semnala consiliului de onoare fapte comise de al˛i membri ai
ordinului, considerate c„ aduc prejudicii morale acestora.
(2) Ca urmare a sesiz„rii, se convoac„ consiliul de
onoare ∫i persoana Ónvinuit„, Ón termen de maximum 30 de
zile de la sesizare.
(3) Cavalerii ordinului pot semnala ∫i direct Cancelariei
Ordinelor fapte comise de al˛i membri ai ordinului, considerate c„ aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a
sesiz„rii, Cancelaria Ordinelor convoac„ consiliul de onoare
∫i persoana Ónvinuit„, Ón termen de maximum 45 de zile de
la sesizare.
(4) Œn cazul Ón care persoana Ónvinuit„ nu se prezint„ la
termenul fixat, consiliul de onoare o convoac„ la alt termen,
iar Ón cazul neprezent„rii ∫i a doua oar„, cazul va fi judecat
Ón lips„.
(5) Consiliul de onoare delibereaz„ ∫i decide dup„ cercetarea cazului, dar nu mai t‚rziu de 60 de zile de la prima
Óntrunire pentru cazul respectiv. Dac„ faptele aduse la
cuno∫tin˛„ sunt Óntemeiate, consiliul de onoare poate propune
Cancelariei Ordinelor retragerea decora˛iei.
(6) Retragerea decora˛iilor se face prin decret semnat de
Pre∫edintele Rom‚niei, la propunerea Cancelariei Ordinelor,
cu aplicarea art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile
ulterioare.
Art. 17. — Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Sportiv
judec„ ∫i faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Sportiv. Œn acest caz, Ón consiliul de
onoare sunt coopta˛i pentru cauza Ón spe˛„ ∫i doi titulari ai
medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, Ón conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 18. — Sumele necesare confec˛ion„rii Ónsemnelor,
rozetelor, brevetelor ∫i cutiilor decora˛iilor Ordinului Meritul
Sportiv ∫i Medaliei Meritul Sportiv vor fi asigurate din bugetul
aprobat anual Administra˛iei Preziden˛iale.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√
Bucure∫ti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 9.
ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind descrierea ∫i acordarea Ordinului Meritul Sportiv
Art. 1. — Ordinul Meritul Sportiv se acord„ pe via˛„.
Art. 2. — Ordinul Meritul Sportiv se acord„ nelimitat ∫i este
Ómp„r˛it Ón clase, astfel:
a) clasa a III-a;
b) clasa a II-a;
c) clasa I.

Art. 3. — (1) Œnsemnul clasei a III-a a Ordinului Meritul Sportiv
se prezint„ sub forma unei pl„ci rotunde cu diametrul de 45 mm
∫i grosimea de 4 mm ∫i este confec˛ionat din argint cu titlul de
800‰, av‚nd central un decupaj circular cu diametrul de 27 mm.
(2) Pe avers, Ón decupajul central, este fixat„ replica miniatural„ a statuii antice a discobolului, Ónalt„ de 27 mm ∫i groas„ de
6 mm. Pe marginea pl„cii, sub form„ inelar„, este redat„ Ón
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basorelief o cunun„ din fruze de laur emailate verde ∫i cu fructele emailate ro∫u, lat„ de 7 mm, care este legat„ de patru ori,
Óncruci∫at, cu o panglic„ lat„ de 6 mm ∫i emailat„ Ón culorile tricolorului: albastru, galben, ro∫u.
(3) Pe revers, Ón decupajul central, este redat„ fa˛a opus„ a
replicii miniaturale a statuii antice a discobolului. Œn partea superioar„ a pl„cii, sub form„ circular„, este Ónscris: î1966 MERITUL
SPORTIV 2000“, reprezent‚nd date istorice privind Ordinul Meritul
Sportiv. Œn partea inferioar„ a pl„cii este Ónscris, cu litere italice:
îMENS SANA IN CORPORE SANO“. Literele ∫i cifrele sunt emailate albastru; cele din partea superioar„ a pl„cii sunt Ónalte de
5 mm, iar cele italice din partea inferioar„ sunt Ónalte de 4 mm;
Ónscrisul din partea superioar„ este separat de Ónscrisul din partea
inferioar„ printr-o stelu˛„ albastr„.
(4) Œnsemnul este surmontat de o sfer„ perforat„ cu diametrul
de 6 mm, la care se ata∫eaz„ un inel cu diametrul de 20 mm
prin care se petrece panglica. Pe reversul sferei este poansonat
titlul argintului.
(5) Panglica din rips moarat albastru deschis este lat„ de
40 mm ∫i Ónalt„ de 50 mm ∫i are pe centru o band„ de culoare
galben„, lat„ de 10 mm, iar la margine, trei dungi de 1 mm fiecare, Ón culorile tricolorului: albastru, galben, ro∫u.
(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliat„ sub
form„ de fund„ ∫i are lungimea de 120 mm.
(7) Rozeta se prezint„ sub forma unei panglici dreptunghiulare
din rips, lung„ de 16 mm ∫i lat„ de 6 mm, av‚nd dimensiunile
benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%. Pe spate are un
sistem de prindere.
Art. 4. — Œnsemnul clasei a II-a a Ordinului Meritul Sportiv are
caracteristicile generale ale Ónsemnului clasei a III-a a Ordinului
Meritul Sportiv, cu urm„toarele particularit„˛i:
a) diametrul Ónsemnului este de 56 mm ∫i are grosimea de
5 mm; este confec˛ionat din argint cu titlul de 800‰, aurit;
b) replica miniatural„ a statuii antice a discobolului are
Ón„l˛imea de 34 mm ∫i grosimea de 7 mm;
c) pe revers, literele ∫i cifrele din partea superioar„ a pl„cii sunt
Ónalte de 6 mm, iar cele din partea inferioar„ sunt Ónalte de 5 mm;
d) Ónsemnul este surmontat de un cilindru cu diametrul de
6 mm ∫i lungimea de 7 mm, prin care trece un inel circular cu diametrul de 10 mm, de care se prinde un inel oval Ónalt de 30 mm ∫i
lat de 4 mm; pe reversul cilindrului este poansonat titlul argintului;
e) panglica este lat„ de 45 mm ∫i are lungimea reglabil„ pentru a fi adaptat„ la circumferin˛a g‚tului; l„˛imea benzii galbene
este de 12 mm, iar firele albastru, galben ∫i ro∫u au fiecare
l„˛imea de 1 mm;
f) rozeta este format„ din rozeta clasei a III-a, peste care se
aplic„ un tambur din rips cu diametrul de 10 mm ∫i Ón„l˛imea de
6 mm, av‚nd dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la
40%; pe spate are un sistem de prindere.
Art. 5. — Œnsemnul clasei I a Ordinului Meritul Sportiv este
compus din: Ónsemnul propriu-zis ∫i placa clasei I.
Art. 6. — (1) Œnsemnul propriu-zis al clasei I a Ordinului
Meritul Sportiv este identic cu Ónsemnul clasei a II-a a Ordinului
Meritul Sportiv ∫i este confec˛ionat din argint cu titlul de 925‰, aurit.
(2) Rozeta clasei I este format„ prin suprapunerea tamburului
rozetei clasei a II-a peste o panglic„ dreptunghiular„ lung„ de
16 mm ∫i lat„ de 6 mm, din fir argintiu.
Art. 7. — Placa Ónsemnului clasei I a Ordinului Meritul Sportiv
are forma unei stele romboidale cu raze reliefate, cu Ón„l˛imea de
80 mm ∫i l„˛imea de 72 mm, ∫i este confec˛ionat„ din argint cu
titlul de 925‰. Pe plac„, central, este aplicat Ónsemnul propriu-zis
avers al clasei I. Pe revers, Óntr-un medalion central, sunt poansonate numele firmei produc„toare ∫i titlul argintului. Pe spate
placa are un sistem de prindere.
Art. 8. — (1) Cutia care con˛ine decora˛ia este Ómbr„cat„ Ón
piele mat„ albastru deschis ∫i Ón interior este c„ptu∫it„ cu plu∫ galben.
(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate auriu stema Rom‚niei,
denumirea ∫i clasa ordinului.
Art. 9. — (1) Ordinul Meritul Sportiv se poart„, de regul„, cu
prilejul Zilei Na˛ionale a Rom‚niei ∫i al celorlalte s„rb„tori
na˛ionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului ∫i la diferite
manifest„ri sportive la care cei decora˛i iau parte ca invita˛i de
onoare.
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(2) Clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv se poart„ pe partea st‚ng„ a pieptului.
(3) Œnsemnul clasei a II-a ∫i Ónsemnul propriu-zis al clasei I a
Ordinului Meritul Sportiv se poart„ la g‚t, cu panglica prins„ sub
cravat„, Ónsemnul fiind vizibil la 50 mm Ón partea st‚ng„, sub
nodul cravatei.
(4) Placa clasei I se poart„ pe partea st‚ng„ a pieptului.
(5) Se poart„ Óntotdeauna numai Ónsemnul clasei celei mai
Ónalte a Ordinului Meritul Sportiv care a fost conferit„.
(6) Rozeta Ordinului Meritul Sportiv se poate purta zilnic, dar
numai rozeta clasei celei mai Ónalte. Rozeta se poart„ la butoniera de la reverul st‚ng al hainei sau al taiorului.
(7) La clasa a III-a bareta se prinde pe panglica decora˛iei, iar
la clasa a II-a bareta se prinde imediat deasupra inelului Ónsemnului.
Art. 10. — (1) Conferirea Ordinului Meritul Sportiv se face
Óncep‚nd cu clasa a III-a, cu excep˛ia primei promo˛ii a Ordinului
Meritul Sportiv ∫i a sportivilor care c‚∫tig„ o medalie olimpic„.
(2) Rezultate identice sau apropiate celor care au dus la
decorarea cu clasele a III-a sau a II-a pot fi r„spl„tite prin acordarea Ónc„ a uneia sau a dou„ decora˛ii Ón aceea∫i clas„, Ón
acest caz conferindu-se numai bareta corespunz„toare Ónsemnului
clasei primite anterior, care se ata∫eaz„ pe panglic„.
(3) Decorarea anterioar„ cu Medalia Meritul Sportiv este un
factor pozitiv de care se va ˛ine seama la propunerile de acordare
a Ordinului Meritul Sportiv, dar nu este obligatorie ob˛inerea unei
medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.
(4) Propunerile de conferire trebuie s„ ˛in„ seama de criteriile
stabilite Ón prezentul regulament, inclusiv pentru prima promo˛ie de
decorare.
(5) Conferirea direct„ a claselor superioare ∫i a baretelor la
prima promo˛ie se face ca urmare a unei Ónsum„ri de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.
Art. 11. — (1) Bareta pentru clasa a III-a ∫i a II-a ale ordinului
Meritul Sportiv, acordat„ la cea de-a doua ∫i a treia decorare, se
prezint„ sub forma unei ramuri de palmier, lung„ de 33 mm ∫i
lat„ de 7 mm, ∫i este confec˛ionat„ din argint cu titlul de 925‰.
(2) Clasa a III-a ∫i a II-a ale Ordinului Meritul Sportiv se pot
acorda de cel mult trei ori, respectiv o dat„ ordinul propriu-zis ∫i
de dou„ ori c‚te o baret„.
Art. 12. — (1) Cutia Ón care se p„streaz„ bareta este
Ómbr„cat„ Ón piele mat„ albastru deschis ∫i Ón interior este
c„ptu∫it„ cu plu∫ galben.
(2) Pe capacul cutiei este imprimat auriu cuv‚ntul îBARET√“.
Art. 13. — Sportivii c‚∫tig„tori ai unei medalii olimpice vor fi
decora˛i astfel:
a) pentru o medalie olimpic„ de bronz — cu clasa a III-a ∫i
dou„ barete;
b) pentru o medalie olimpic„ de argint — cu clasa a II-a ∫i o
baret„;
c) pentru o medalie olimpic„ de aur — cu clasa I.
Art. 14. — (1) Conferirea unei clase superioare duce automat
la radierea numelui persoanei respective din eviden˛a clasei inferioare, locul devenind vacant.
(2) Œnsemnul clasei inferioare r„m‚ne Ón posesia celui decorat.
Art. 15. — (1) Ordinul Meritul Sportiv este o decora˛ie ce se
acord„ cet„˛enilor rom‚ni, sportivi amatori sau profesioni∫ti, antrenori, manageri ai unor cluburi sportive sau organizatori de Óntreceri sportive, precum ∫i al˛i speciali∫ti, care au merite sportive
deosebite Ón diferite discipline sportive, Ón promovarea sportului
sau Ón asigurarea unor condi˛ii optime de desf„∫urare a Óntrecerilor sportive de nivel interna˛ional ∫i na˛ional.
(2) Prin merite sportive deosebite, Ón sensul prezentului regulament, se Ón˛elege:
a) c‚∫tigarea, individual sau Ón cadrul unor echipe reprezentative
rom‚ne∫ti, de club sau na˛ionale, a unor concursuri cu participare
interna˛ional„ — regional„, continental„, mondial„ sau olimpic„;
b) ob˛inerea, individual sau Ón cadrul unor echipe, a unor
rezultate cu totul deosebite la nivel na˛ional;
c) preg„tirea sportivilor care au c‚∫tigat concursuri
interna˛ionale sau au ob˛inut rezultate de excep˛ie Ón concursuri
na˛ionale;
d) promovarea diverselor discipline sportive cu atragerea unui
num„r c‚t mai mare de tineri;
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e) organizarea Ón Rom‚nia a unor concursuri sportive de prestigiu;
f) afirmarea pe plan intern ∫i interna˛ional prin m„surile de
prevenire a dopajului ∫i a altor practici neregulamentare;
g) promovarea unor m„suri deosebite Ón prevenirea ∫i combaterea violen˛ei din domeniul sportului ∫i exercitarea autorit„˛ii disciplinare.
(3) Ordinul Meritul Sportiv se poate acorda ∫i unor persoane
fizice sau persoane juridice constituite Ón structuri sportive, respectiv: asocia˛ii sportive, cluburi sportive de drept public ∫i privat,
inclusiv cele organizate ca societ„˛i comerciale, federa˛iile sportive
na˛ionale ∫i Comitetul Olimpic Rom‚n, care au ob˛inut rezultate
sportive de excep˛ie.

(4) Ordinul Meritul Sportiv se poate acorda ∫i unor cet„˛eni
str„ini sau cluburi sportive din str„in„tate, care au avut rezultate
sportive cu totul deosebite ∫i au contribuit la dezvoltarea activit„˛ilor sportive Ón Rom‚nia.
Art. 16. — Œn termen de 30 de zile de la publicarea legii Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ministerul de resort, Ón
colaborare cu celelalte autorit„˛i ale administra˛iei publice locale,
cu institu˛iile de cercetare ∫i cu unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt ∫i sanitare
de specialitate, precum ∫i cu organismele neguvernamentale de
profil, va elabora, Ón baza art. 13 ∫i 15, reglement„ri specifice,
aprobate prin ordin al ministrului de resort, Ón care se vor detalia
condi˛iile Ón care se confer„ Ordinul Meritul Sportiv.
ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind descrierea ∫i acordarea Medaliei Meritul Sportiv
Art. 1. — Medalia Meritul Sportiv se acord„ pe via˛„.
Art. 2. — Medalia Meritul Sportiv se acord„ nelimitat ∫i este
Ómp„r˛it„ Ón clase astfel:
a) clasa a III-a;
b) clasa a II-a;
c) clasa I.
Art. 3. — (1) Œnsemnul Medaliei Meritul Sportiv se prezint„ sub
forma unei piese circulare cu diametrul de 38 mm ∫i este confec˛ionat din tombac.
(2) Pe avers central, este redat„ Ón basorelief replica miniatural„ a statuii antice a discobolului, v„zut„ din fa˛„, Ónalt„ de
30,5 mm, Ónconjurat„ cu o cunun„ din frunze de laur, lat„ de
6 mm. Cununa este legat„ de patru ori cu o panglic„ Óncruci∫at„
Ón culorile tricolorului rom‚nesc.
(3) Pe revers medalia este lis„. Œn partea superioar„ a pl„cii
este Ónscris: î1966 MERITUL SPORTIV 2000“, reprezent‚nd date
istorice privind Medalia Meritul Sportiv. Œn partea inferioar„ st‚ng„
este redat„ Ón basorelief o ramur„ de laur ∫i este Ónscris cu litere
italice: îMENS SANA IN CORPORE SANO“. Literele ∫i cifrele din
partea superioar„ sunt Ónalte de 4 mm, iar cele din partea inferioar„ sunt Ónalte de 3 mm.
(4) Œnsemnul este surmontat de o sfer„ fix„ cu diametrul de
5 mm, la care se ata∫eaz„ un inel cu diametrul de 18 mm, prin
care se petrece panglica.
(5) Panglica din rips moarat albastru deschis este lat„ de
35 mm, are Ón„l˛imea de 50 mm ∫i are pe centru dou„ benzi galbene, late fiecare de 4,5 mm, separate de c‚te o dung„ albastr„,
galben„ ∫i ro∫ie, late fiecare de c‚te 1 mm.
(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliat„ sub
form„ de fund„ ∫i are lungimea de 100 mm.
(7) Bareta pentru cea de-a doua sau a treia decorare Ón
aceea∫i clas„ este sub forma unei ramuri de palmier, lung„ de
29 mm ∫i lat„ de 6 mm, ∫i este confec˛ionat„ din tombac Ón culorile clasei respective.
Art. 4. — Deosebirea dintre clase este urm„toarea:
a) clasa a III-a este ar„mit„;
b) clasa a II-a este argintat„;
c) clasa I este placat„ cu aur.
Art. 5. — (1) Cutia Ón care se p„streaz„ medalia este din carton Ómbr„cat Ón pergamoid albastru deschis ∫i este c„ptu∫it„ cu
m„tase galben„.
(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate argintiu denumirea ∫i
clasa medaliei.
Art. 6. — (1) Medalia Meritul Sportiv se poart„, de regul„, cu
prilejul Zilei Na˛ionale a Rom‚niei ∫i al celorlalte s„rb„tori
na˛ionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului ∫i la diferite
manifest„ri sportive la care cei decora˛i iau parte ca invita˛i de
onoare.
(2) Medalia Meritul Sportiv, indiferent de clas„, se poart„ pe
partea st‚ng„ a pieptului.
(3) Se poart„ Óntotdeaua numai Ónsemnul clasei celei mai
Ónalte a Medaliei Meritul Sportiv care a fost conferit„.
Art. 7. — (1) Conferirea Medaliei Meritul Sportiv se face
Óncep‚nd cu clasa a III-a, cu excep˛ia primei promo˛ii a Medaliei
Meritul Sportiv care se poate acorda Ón toate clasele, pe baza
rezultatelor sportive deosebite avute.

(2) Rezultate identice sau apropiate celor care au dus la
decorarea cu o clas„ a Medaliei Meritul Sportiv pot fi r„spl„tite
prin acordarea Ónc„ a uneia sau a dou„ decora˛ii Ón aceea∫i
clas„, Ón acest caz conferindu-se numai bareta corespunz„toare
Ónsemnului clasei primite anterior, care se ata∫eaz„ pe panglic„.
(3) Propunerile de conferire trebuie s„ ˛in„ seama de criteriile
stabilite Ón prezentul regulament, inclusiv pentru prima promo˛ie de
decorare.
(4) Conferirea direct„ a claselor superioare ∫i a baretelor la
prima promo˛ie se face ca urmare a unei Ónsum„ri de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.
Art. 8. — (1) Bareta la cea de-a doua ∫i a treia decorare cu
aceea∫i clas„ a Medaliei Meritul Sportiv se prezint„ sub forma
unei ramuri de palmier, lung„ de 29 mm ∫i lat„ de 6 mm, ∫i este
confec˛ionat„ din tombac Ón culorile clasei respective.
(2) Fiecare clas„ a Medaliei Meritul Sportiv se poate acorda
de cel mult trei ori, respectiv o dat„ medalia propriu-zis„ ∫i de
dou„ ori c‚te o baret„.
Art. 9. — (1) Cutia Ón care se p„streaz„ bareta este din carton, Ómbr„cat„ Ón pergamoid albastru deschis ∫i este c„ptu∫it„ cu
m„tase galben„.
(2) Pe capacul cutiei este imprimat argintiu cuv‚ntul
îBARET√“.
Art. 10. — (1) Conferirea unei clase superioare duce automat
la radierea numelui persoanei respective din eviden˛a clasei
inferioare.
(2) Œnsemnul clasei inferioare r„m‚ne Ón posesia celui decorat.
Art. 11. — (1) Medalia Meritul Sportiv este o decora˛ie ce
recompenseaz„ cet„˛enii rom‚ni, sportivi amatori sau profesioni∫ti,
antrenori, manageri ai unor cluburi sportive sau organizatori de
Óntreceri sportive, precum ∫i al˛i speciali∫ti care au merite sportive
deosebite Ón diferite discipline sportive, Ón promovarea sportului
sau Ón asigurarea unor condi˛ii optime de desf„∫urare a Óntrecerilor sportive de nivel na˛ional ∫i local.
(2) Prin merite sportive deosebite, Ón sensul prezentului regulament, se Ón˛elege:
a) c‚∫tigarea, individual sau Ón cadrul unor echipe, a locurilor
I, II ∫i III la concursuri na˛ionale;
b) preg„tirea sportivilor sau a echipelor care au c‚∫tigat concursurile men˛ionate la lit. a);
c) organizarea unor jocuri ∫i concursuri sportive cu atragerea
unui num„r c‚t mai mare de persoane;
d) sprijinirea, prin toate formele, a activit„˛ilor sportive.
(3) Medalia Meritul Sportiv se poate acorda ∫i unor cet„˛eni
str„ini care au avut rezultate sportive deosebite sau au contribuit
la dezvoltarea activit„˛ilor sportive Ón Rom‚nia.
Art. 12. — Œn termen de 30 de zile de la publicarea legii Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ministerul de resort, Ón
colaborare cu celelalte autorit„˛i ale administra˛iei publice locale,
cu institu˛iile de cercetare ∫i cu unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt ∫i sanitare
de specialitate, precum ∫i cu organismele neguvernamentale de
profil vor elabora, Ón baza art. 11, reglement„ri specifice, aprobate
prin ordin al ministrului de resort, Ón care se vor detalia condi˛iile
Ón care se confer„ Medalia Meritul Sportiv.
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Modelul desenat al
Ordinului MERITUL SPORTIV
Panglica

Clasa a III-a

Avers

Revers

Rozeta clasa a III-a

Bareta pentru a doua
∫i a treia decorare
clasa a III-a

Clasa a II-a

Bareta pentru a doua
∫i a treia decorare
clasa a II-a

Rozeta clasa a II-a
Avers

Revers

Panglica clasei a II-a

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 74/5.II.2003

Modelul desenat al
Ordinului MERITUL SPORTIV

Clasa I

Avers

Revers

Rozeta clasa I

Placa clasa I

Panglica clasa I
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Modelul desenat al
Medaliei MERITUL SPORTIV

Clasa a III-a

Panglica

Revers

Avers

Clasa a II-a

Bareta

Revers

Avers

Clasa I

Bareta

Avers

Revers

Funda pentru persoanele de sex feminin
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Sportiv
∫i Medalia Meritul Sportiv
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind Ordinul Meritul Sportiv ∫i
Medalia Meritul Sportiv ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 7 ianuarie 2003.
Nr. 11.

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru asigurarea continuit„˛ii tratamentului bolnavilor cuprin∫i Ón programele
de s„n„tate finan˛ate din bugetul Ministerului S„n„t„˛ii ∫i Familiei ∫i bugetul Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate p‚n„ la Óncheierea contractelor de achizi˛ii publice pentru anul 2003
Œn temeiul art. 107 din Constitu˛ie, al art. 35 alin. (1) ∫i (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, precum ∫i al art. 12 lit. h) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei ∫i Casa Na˛ional„ de
Asigur„ri de S„n„tate au obliga˛ia de a asigura la timp ac˛iunile
de preven˛ie ∫i de continuitate a tratamentului bolnavilor cuprin∫i
Ón programele de s„n„tate, p‚n„ la Óncheierea contractelor de
achizi˛ii publice pentru anul 2003, prin achizi˛ionarea la nivel
na˛ional de vaccinuri, reactivi, medicamente ∫i/sau de materiale
sanitare specifice acordate Ón spitale ∫i Ón ambulatoriu.
Art. 2. — Pentru Óndeplinirea obliga˛iilor prev„zute la art. 1,
p‚n„ la Óncheierea contractelor de achizi˛ii publice pentru 2003,
contractele Óncheiate Ón anul 2002 de c„tre unit„˛ile subordonate
Ministerului S„n„t„˛ii ∫i Familiei ∫i de c„tre Casa Na˛ional„ de
Asigur„ri de S„n„tate cu furnizorii de vaccinuri, reactivi, medicamente ∫i/sau de materiale sanitare specifice achizi˛ionate prin
licita˛ie la nivel na˛ional, acordate bolnavilor cuprin∫i Ón
programele de s„n„tate, pot fi prelungite prin acte adi˛ionale pentru anul 2003.

Art. 3. — (1) Œn cazul contractelor Óncheiate Ón anul 2002 pentru cantit„˛ile de vaccinuri, reactivi, medicamente ∫i/sau materiale
sanitare specifice acordate Ón spitale ∫i ambulatoriu, contractate,
dar nelivrate Ón totalitate p‚n„ la data de 31 decembrie 2002,
acestea se pot prelungi Ón anul 2003 prin acte adi˛ionale, p‚n„ la
livrarea Óntregii cantit„˛i contractate.
(2) Œn cazul contractelor Óncheiate Ón anul 2002 pentru cantit„˛ile de vaccinuri, reactivi, medicamente ∫i/sau materiale sanitare
specifice contractate ∫i livrate Ón totalitate p‚n„ la data de
31 decembrie 2002, acestea se pot prelungi Ón anul 2003 prin acte
adi˛ionale, asigur‚nd cantit„˛ile corespunz„toare necesarului lunar
din spital ∫i ambulatoriu p‚n„ la finalizarea licita˛iilor na˛ionale.
Art. 4. — Prelungirea Ón anul 2003 a contractelor Óncheiate Ón
anul 2002 Ón cazurile prev„zute la art. 3 se face prin men˛inerea
ofertei de c„tre furnizorii de vaccinuri, reactivi, medicamente ∫i/sau
de materiale sanitare specifice adjudeca˛i ∫i cu suportarea contravalorii acestora din fondurile aprobate pentru anul 2003.
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