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RAPORTUL DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

privind însușirea proiectului de stemă a Municipiului Brașov 
 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere 

și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor a fost reglementată detaliat 

procedura care trebuie urmată pentru elaborarea și aprobarea stemelor. Municipiul Brașov nu are în 

acest moment o stemă aprobată conform prevederilor actului normativ anterior amintit, care presupune 

urmarea unei proceduri ce se finalizează cu aprobarea stemei de către Guvernul României.  

Menționăm că în perioada post-comunistă, anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 25/2003, 

Municipiul Brașov a avut două steme aprobate de către Consiliul Local, prin H.C.L.-urile nr. 

14/24.02.1995 și nr. 99/26.04.1996, prin cea din urmă fiind revocată H.C.L. nr. 14/1995, ambele 

inspirate și asemănătoare stemei ,,clasice”, devenită simbol a oraşului. De altfel, dispozițiile ambelor 

hotărâri arătau că vor fi făcute demersurile necesare, conform procedurilor legale, pentru aprobarea 

stemei Municipiului Brașov. Este important în acest sens să precizăm că demersurile menționate, de 

aprobare a stemei Municipiului Brașov prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov, au fost 

făcute la mijlocului anilor ‘90 ai secolului trecut în baza Legii nr. 102/1994 privind stema țării şi sigiliul 

statului, care prevedea la art. 10 că ,,stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aprobă de 

Guvern, la propunerea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei 

Naţionale de Heraldica şi Genealogie”. Având în vedere că s-au scurs peste 26 de ani de la aprobarea 

proiectului stemei Municipiului Brașov, în anul 1996, nu cunoaștem cu exactitate ce demersuri au fost 

întreprinse, dar, putem afirma că dacă la acel moment a fost demarată procedura, ea nu a fost finalizată 

prin aprobarea stemei de către Guvern. 

Aşa cum arătam în primul paragraf, ulterior celor descrise mai sus, a intrat în vigoare Hotărârea 

Guvernului nr. 25/16.01.2003, care are ca obiect doar metodologia de elaborare, reproducere și folosire 

a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, oferind o descriere mult mai amănunțită a 

procedurii ce trebuie urmată de unitățile administrativ teritoriale în vederea aprobării de către Guvern a 

stemelor propuse de acestea. 

În urma studierii dispozițiilor H.G. nr. 25/2003 se identifică următoarea succesiune a etapelor ce 

trebuie urmate pentru aprobarea stemei Municipiului Brașov: în primul rând, realizarea proiectului 



stemei, care este supus dezbaterii și consultării locuitorilor, urmând ca ulterior, prin H.C.L., Consiliul 

Local să adopte o hotărâre de însușire a proiectului de stemă. Pasul al doilea, este trimiterea proiectului 

stemei, însușit de Consiliul Local, unei comisii județene, special constituită, prin ordin al prefectului, 

care analizează conținutul proiectului. A treia etapă este reprezentată de înaintarea proiectului de stemă 

analizat de comisia județeană către Comisia Națională, pentru avizare. Al patrulea pas, este trimiterea 

proiectului stemei, astfel avizat, prin adresa comună a prefectului și președintelui consiliului județean, 

către Ministerul Administrației Publice, care va elabora proiectul de hotărâre și nota de fundamentare și 

le va supune spre aprobare Guvernului. Ulterior, stema aprobată în acest mod poate fi reprodusă pe 

firmele și sigiliile autorității administrației publice locale, pe imprimate și pe indicatoarele care 

marchează intrarea în localitate. Stema va fi expusă pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul 

autorității administrației publice locale, împreună cu stema țării, conform reglementărilor în vigoare.   

Așa cum precizam, primul pas este elaborarea proiectului stemei, care, luând în considerare 

specificul demersului ce include realizarea manuală a machetei originale, cu respectarea culorilor și 

metalelor specifice heraldicii, avându-se în vedere respectarea strictă a normelor științei și artei 

heraldice și a tradițiilor românești în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Națională de 

Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, conform art. 1 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 

25/2003, se face de către graficieni heraldiști abilitați de Comisia amintită. 

Proiectului stemei a fost realizat de doamna Bettina-Evelin Basarabă-Varga, de profesie 

arhitect, care are calitatea de grafician heraldist, abilitat să execute proiecte de stemă, în conformitate cu 

H.G. nr. 25/2003, conform Atestatului nr. 18/17.06.2021, emis de Comisia Națională de Heraldică, 

Genealogie și Sigilografie a Academiei Române. Descrierea heraldică a fost făcută de către domnul 

Drăgan-George Basarabă, heraldist, membru al Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și 

Sigilografie a Academiei Române. 

Considerăm că grafica proiectului stemei Municipiului Brașov se apropie cel mai mult de 

reprezentarea de pe Casa Sfatului, deoarece coroana respectă detaliile acesteia, iar trunchiul de copac 

este viguros, având un diametru apropiat de cel al coroanei, la fel ca modelul amintit.    

Spre deosebire de alte unități administrativ teritoriale din țară, Brașovul are o stemă 

recognoscibilă, o mărturie a istoriei bogate a orașului, un adevărat simbol al său, fiind reprezentată, așa 

cum aminteam, inclusiv pe Casa Sfatului, construcție emblematică a Municipiului Brașov, a cărei 

edificare a început în anul 1420. Numele latin al Brașovului a fost Corona, de aceea simbolul coroanei 

cu fleuroane în formă de crin a fost asociat cu orașul nostru încă din jurul anului 1368, iar mai târziu, 

aproximativ în anul 1429, apar trunchiul de copac și rădăcinile sub această coroană, ceea ce ne arată că 

vechimea acestei combinații de elemente grafice are o vechime de aproape 600 de ani.  

Referitor la istoria acestei steme a Brașovului, folosirea sa a continuat și după momentul Marii 

Uniri de la 1918, când stema Municipiului Brașov a fost aprobată prin decret regal de către Regele 

Carol al II-lea, în anul 1930. De atunci datează și coroana murală cu șapte turnuri crenelate, simbol al 



rangului de municipiu, cu precizarea că și în prezent doar municipiile capitale de județ pot avea această 

reprezentare grafică.    

Este interesant că și schimbarea de regim petrecută în iarna anului 1947, ce a condus la multe 

modificări specifice perioadei, inclusiv în domeniul heraldicii, va păstra în stema Municipiului Brașov, 

aprobată prin decret în anul 1972, elementele vechiului însemn heraldic. 

Având în vedere continuitatea folosirii elementelor grafice prezente în stema Brașovului, de-a 

lungul a aproape 600 ani în care istoria a consemnat atât de diferite orânduiri de stat, considerăm că este 

deopotrivă oportună și justificată păstrarea elementelor prezente constant în diversele variante de stemă 

ale orașului nostru de până acum, coroana putând indica atât puterea, cât și prosperitatea urbei, de ieri și 

de astăzi, trunchiul reprezentând rezistența, trăinicia, dezvoltarea continuă, iar rădăcinile sugerând pe de 

o parte continuitatea, dar și încrederea că Brașovul va dăinui multă vreme de acum înainte, extrăgându-

și energia din contribuția adusă de-a lungul timpului de generațiile de locuitori ai orașului.   

De altfel, avizele și recomandările primite anterior din partea unor instituții ale statului 

competente în acest domeniu, dar și din partea specialiștilor, converg spre păstrarea simbolurilor care 

au consacrat Brașovul, concluzionând că încercarea de combinare a altor simboluri nu ar aduce un plus 

de identitate pentru municipiu.      

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a), art. 129 

alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, supunem, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, Proiectul de 

Hotărâre al Consiliului Local privind însușirea proiectului de stemă a Municipiului Brașov. 
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