ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 63 din 29 august 2002, actualizată,
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Cu modificările aduse de:
- Legea nr. 48 din 21 ianuarie 2003;
- Legea nr. 76 din 26 martie 2007;
- Legea nr. 279 din 17 octombrie 2007;

ART. 1
(1) Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unitati administrativ-teritoriale,
precum si pentru sate, localitati componente ale municipiilor si oraselor, statiuni
balneoclimaterice si statiuni turistice se face prin lege.
(2) Proiectele de legi sau propunerile legislative privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, potrivit prevederilor alin. (1), se înaintează Parlamentului în vederea adoptării,
după consultarea prealabilă prin referendum, în condiţiile legii, a cetăţenilor din unităţile
administrativ-teritoriale respective.
(3) Referendumul se organizează numai în unitatea administrativ-teritorială sau în
localitatea componentă a cărei denumire urmează a fi schimbată.
ART. 2
Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decat cele prevazute la art. 1, se face de
catre:
a) Guvern, prin hotarare, pentru institutii publice si obiective de interes national;
b) autoritatile administratiei publice centrale, pentru obiective si institutii publice pe
care le infiinteaza, precum si pentru cele care se afla in subordinea acestora;
c) consiliile judetene, prin hotarare, pentru institutiile publice si obiectivele de interes
judetean, cu avizul consiliului local pe al carui teritoriu administrativ sunt amplasate
institutiile si obiectivele in cauza;
d) consiliile locale, prin hotarare, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale
mijloacelor de transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local
aflate in subordinea lor.
ART. 3
(1) Proiectele de hotarari ale consiliilor judetene sau locale, avand ca obiect atribuirea
ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau
de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai
dupa ce au fost analizate si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana,
respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia de atribuire de denumiri este formata din 5 membri, specialisti din
domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei, din care un presedinte si
un vicepresedinte.
(3) Componenta nominala a comisiei de atribuire de denumiri se stabileste prin ordin al
prefectului.
(4) Secretariatul comisiei de atribuire de denumiri este asigurat prin grija
compartimentului juridic al institutiei prefectului.
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(5) In judetele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de
peste 20% din numarul locuitorilor, specialistii prevazuti la alin. (2) vor fi numiti si din
randul minoritatii respective.
(7) Comisia de atribuire de denumiri functioneaza in baza regulamentului aprobat prin
ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 4
(1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei prevazute la art. 3 alin. (2),
membrii acesteia primesc o indemnizatie de sedinta.
(2) Cuantumul indemnizatiei de sedinta, sursele de constituire a sumelor necesare si
conditiile de acordare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului
Administratiei Publice, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 5
(1) Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, in cazurile prevazute la art. 3
alin. (1), este obligatorie. Avizul are caracter consultativ si se emite cu votul majoritatii
membrilor comisiei, in termen de cel mult 60 de zile de la data solicitarii.
(1^1) Avizul comisiei de atribuire de denumiri se semneaza de catre presedinte, iar in
absenta acestuia de catre vicepresedinte si se comunica prin grija comparti-mentului
juridic al institutiei prefectului.
(2) In cazul in care avizul comisiei nu este emis in termenul prevazut la alin. (1),
consiliul local ori judetean, dupa caz, poate adopta hotararea de atribuire sau schimbare
de denumiri si in lipsa acestuia.
(3) Hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene adoptate fara solicitarea
avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Nulitatea se constata de
catre instanta de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricarei persoane
interesate.
ART. 6
(1) Ministerul Administratiei Publice asigura tinerea evidentei denumirii unitatilor
administrativ-teritoriale, satelor, localitatilor componente ale municipiilor si oraselor, a
statiunilor balneoclimaterice si statiunilor turistice.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale asigura tinerea evidentei denumirii
institutiilor si obiectivelor aflate in subordinea lor.
(3) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale, asigura tinerea evidentei denumirii
institutiilor si obiectivelor prevazute la art. 2 lit. c) si d), existente pe raza unitatilor
administrativ-teritoriale in care functioneaza.
ART. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul-lege nr. 100/1990
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, republicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 118 din 30 octombrie 1990, precum si orice alte dispozitii
contrare.
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