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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 4.05.2022 

Nr. 4c-7/217 
PLx. 196/2021 

            
                                                                                                                                                     

Către, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

  Doamnei Președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
 
 
                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului 
României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de 
către autorităţile şi instituţiile publice, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități cu adresa nr. PLx. 196 din 10 mai 2021. 
 
 
 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

sergiu.pahontu
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

București, 4.05.2022
Nr. 4c-7/217 

PLx. 196/2021 
            

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 

sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, transmis 
cu adresa nr. PLx. 196 din 10 mai 2021 și înregistrat cu nr.  4c-7/217 din 17 mai 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art. 75 din 
Constituţia României, republicată, şi ale art.92, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 4 mai 2021, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, 
conform avizului  nr.109 din 11 martie 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  
nr.2258 din 5 martie 2021. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu amendamente admise, conform avizului nr.4c-15/186 din 10 mai 
2021. 

Guvernul României prin punctul de vedere transmis prin adresa nr.4836 din 26 mai 
2021, susține adoptarea proiectului de lege cu observații și propuneri. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
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nr.75/1994. Potrivit Expunerii de motive, prin proiect se urmăreşte instituirea unor 
reglementări care să detalieze modul în care cetăţenii trebuie să îşi arate respectul pentru 
drapelul României şi imnul naţional, două din simbolurile naţionale ale României. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din 4 mai 2022. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputaţii 
au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, domnul Marius Bălu – secretar de stat din cadrul Ministerului 
Apărării Naționale. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au  
hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului 
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, 
cu amendamente admise și respinse prezentate în anexele nr. 1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezentul raport preliminar. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR 

Christine THELLMANN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian Bitea 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad Pahonțu 
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Anexa nr. 1 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr. 75/1994 

Text Senat Amendamente propuse Motivare 

0. 1. 2. 3. 4.
1.   LEGE  

pentru modificarea și completarea Legii 
nr.75/1994 privind arobrarea drapelului 
României, intonarea imnului național și 
folosirea sigiliilor cu stema României de 

către autoritățile și instituțiile publice 

Nemodificat  

2.    Articol unic. – Legea nr.75/1994 
privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului national și folosirea 
sigiliilor cu stema României de către 
autoritățile și instituțiile publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.237 din 26 august 1994, cu completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

 Art. I. - Legea nr.75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea 
imnului national și folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autoritățile și 
instituțiile publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.237 din 26 
august 1994, cu completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 
 

Autor: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 

teritoriului 
 

Tehnică 
legislativă 

3.   Art. 1 - Modelul drapelului 
României şi intensitatea culorilor 
acestuia sunt cele prevăzute în 
anexa nr. 1. 
Drapelul României are formă 
dreptunghiulară. Lăţimea 
drapelului este egală cu 2/3 din 
lungimea acestuia, iar dimensiunile 
fâşiilor culorilor sunt egale. 

1. La articolul 1, după alineatul 2 se 
introduce un nou alineat, alin.3, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 

Nemodificat   
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 Pe drapelul României nu pot fi adăugate alte 
inscripții și simboluri în afara celor aprobate 
prin lege au prin regulamentele militare. 

4.     Art. II. – În termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul modifică și completează Normele 
privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului național și folosirea 
sigiliilor cu stema României, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei legi. 
 

Autor: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 

teritoriului 
 

Consiliul 
Legislativ + 
punctul de vedere 
al Guvernului 

5.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. III. – Legea nr.75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea 
imnului national și folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autoritățile și 
instituțiile publice, cu completările 
ulterioare, precum și cu modificările aduse 
prin prezenta lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 

Autor: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 

teritoriului 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Legislativ 
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6.  ANEXA nr. 1: Drapelul României 
 
 
 

 
L Lungime drapel 1 

l Lăţime drapel 2/3 L 

c Lăţimea fiecărei culori 1/3 L 

Culoare a - albastru cobalt 

b - galben crom 

C - roşu vermion 

 
 
 
 

Anexă
(Anexa nr.1 la Legea nr.75/1994)

 

 
 
L Lungime drapel 1 

l Lăţime drapel 2/3 L 

c Lăţimea fiecărei 
culori 

1/3 L 

Spațiu 
culori 

Albastru Galben Roșu 

Pantone 280c 116c 186c 

CMYK 100-70-0-10 0-10-95-0 0-90-80-5 

RGB 0-43-127 252-209-22 206-17-38 

 

Nemodificat  
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Anexa nr. 2 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text amendament 
(autor amendament) 

Motivare 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere

Camera 
decizională 

1.   Art. 2. - Drapelul României se 
arborează în mod permanent: 
a)pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi 
instituţiilor publice; 
b)la sediul partidelor politice, al sindicatelor, 
al instituţiilor de învăţământ şi cultură; 

La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
a) pe edificiile și în sediile în care își desfășoară 
instituțiile publice, în birourile persoanelor din 
conducerea acestora, în sălile de protocol și 
festivități. La sediile autorităților administrației 
publice locale, ale consiliilor județene și ale 
instituțiilor prefectului, la intrarea principală, 
deasupra acesteia, vor fi arborate două drapele 
care vor încadra stema României. Distinct de 
aceste drapele, pe sediul acestor instituții, în 
punctul cel mai înalt, se va arbora drapelul 
României dedicat Eroilor Neamului, căzuți pe 
câmpul de luptă, în războaie sau în teatrele de 
operații. 
b) drapelul României se arborează permanent: la 
sediul partidelor politice, al organizațiilor 
apartinând minorităților naționale reprezentate în 
Parlamentul României, al sindicatelor, al 
instituțiilor de învățământ și cultură 
 
Autor: deputat Adrian-George Axinia (AUR) și 

deputat Dan Tanasă (AUR) 
 

1. Cetățenii și autoritățile publice 
sunt datoare să își manifeste 
respectful pentru istoria noastră și 
pentru toți cei care s-au jertfit de-
a lungul timpului pentru țară. 
Arborarea unui drapel dedicate 
exclusive Eroilor Neamului pe 
sediul autorităților publice locale 
și județene reprezintă un gest 
symbolic de recunoștință al 
generațiilor actuale, fără 
implicații financiare, într-un 
moment în care nu se impune 
construirea de monument. 
Înlocuirea acestui drapel al 
Eroilor Neamului, cu precădere la 
ceremoniile dedicate Zilei 
Eroilor, dă o consistență 
manifestărilor comemorative. 
Organizațiile persoanelor 
aparținând minorităților naționale 
au fost eronat omise din 
enumerare, desi sunt personae 
juridice cu reprezentare 
parlamentară și finanțare de la 
bugetul de stat. Arborarea 
drapelului reprezintă o formă de 
respect a acestor organizații față 
de Statul Român

Camera 
Deputaților 
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2. Respins prin vot 

2.  2. La articolul 7, alineatul 3 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
În locurile în care se arborează drapelul 
României pot fi arborate și drapelul Uniunii 
Europene și cel al NATO 
 

Nemodificat  
 
 
În locurile în care se arborează drapelul României 
pot fi arborate și drapelul Uniunii Europene și cel 
al NATO. Drapelul arborat trebuie să fie 
permanent în stare foarte bună. 
 
Autor: deputat Mircia Chelaru și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională 

1. – 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

3.  3. La articolul 21, după alineatul 1 se 
introduce un nou alineat, alin.2, cu următorul 
cuprins: 
 
Pe toată durata intonării imnului național 
asistența va intona imnul sau va păstra 
tăcerea. 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
Pe toată durata intonării imnului național 
asistența va sta în picioare, va intona imnul sau 
va păstra tăcerea, salutând prin ducerea mâinii 
drepte în dreptul inimii. 
 
Autor: deputat Mircia Chelaru și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională 

1. – 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

 


