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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

A V I Z

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind

arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor

cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea

drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema

României de către autorităţile şi instituţiile publice (P.L. – X 657/2004) a fost trimisă

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu adresa nr. P.L. – X

657/08.11.2004, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă fiind

sesizată pentru aviz. Cu această Propunere legislativă a fost sesizată în fond Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi.

Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţie. 

Propunerea legislativă  a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 octombrie

2004.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 9 noiembrie

2004. 

În redactarea avizului, Comisia a ţinut cont de avizul Consiliului Legislativ.

Propunerea legislativă este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

la dezbaterea Propunerii legislative a participat d-nul deputat Dorel Bahrin, iniţiatorul

Propunerii. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 de membri

ai Comisiei. 
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Avizul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în

momentul votului (7 voturi pentru, 3 voturi contra şi 1 abţinere). 

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă avizează favorabil Propunerea legislativă pentru 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

amendamentul anexat.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  Ileana STANA IONESCU

    Consilier,     Expert,

    Virgil Ştefan NIŢULESCU            Cristina DAN



Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

A M E N D A M E N T   A D M I S

la Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului

naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 
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1.  

 

 După articolul 8, se introduce un articol nou,
art. 81, cu următorul cuprins: 

 „Art. 81.  – (1) Autorităţile publice pot să 

Articolul unic se modifică şi va avea
următorul cuprins:

 După articolul 8, se introduce un articol nou,
art. 81, cu următorul cuprins: 

 „Art. 81.  – (1) Municipiile, oraşele şi
comunele pot să arboreze, alături de drapelul

 

 

 

 Pentru a păstra domeniul de
referinţă la municipii, oraşe 

Camera Deputaţilor



arboreze drapele proprii, în condiţii ce se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

 

 (2)  Drapele municipiilor, oraşelor şi
comunelor se aprobă de Guvern, la
propunerea consiliilor locale, cu avizul
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române.“

 

României, drapele proprii, în condiţii ce se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

 (2)  Drapelele municipiilor, oraşelor şi
comunelor se aprobă, prin hotărâre a
Consiliului Judeţean, la propunerea
consiliilor locale, cu avizul Comisiei de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a
Academiei Române.“

 (Amendament propus de d-nul deputat
Mihai Adrian Mălaimare)

şi comune, şi nu la toate
autorităţile publice.

 

 Pentru a nu încălca
autonomia locală şi pentru
corectarea unei erori
materiale. 

            PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE                                         Ileana STANA IONESCU    
      

                    Consilier,                Expert,

                     Virgil Ştefan NIŢULESCU                      Cristina DAN
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