
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

R  A P O R T 

asupra Propunerii legislative privind proclamarea „Zilei Drapelului Naţional“ 

 

 În urma examinării Propunerii legislative privind proclamarea „Zilei Drapelului Naţional“, în şedinţa sa din 4 martie 1998, Comisia a 

hotărât ca proiectul de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Articolul (textul iniţial) Amendamentul propus (autorul) 

text adoptat de Comisie 

Motivare 

0 1 2 3 

1.  Art. 1 (2) „Ziua Drapelului Naţional“ va 
fi marcată de către autorităţile publice şi 
celelalte instituţii ale statului prin 
organizarea unor programe şi manifestări 
cultural-educative, evocatoare şi ştiinţifice 
consacrate istoriei patriei, precum şi prin 
ceremoniile militare specifice organizate 
în cadrul unităţilor Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului de Interne. 

 

Amendament formulat de Comisie 

Art. 1 (2) „Ziua Drapelului Naţional“ va fi 
marcată de către autorităţile publice şi 
celelalte instituţii ale statului prin organizarea 
unor manifestări cultural-educative, cu 
caracter evocator sau ştiinţific, consacrate 
istoriei patriei, precum şi prin ceremonii 
militare specifice organizate în cadrul 
unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi 
ale Ministerului de Interne. 

Pentru a se conferi textului legislativ un plus 
de rigoare în exprimare. 



0 1 2 3 

2. Art. 2 (1) Autorităţile judeţene, 
municipale, orăşeneşti şi comunale vor lua 
măsurile necesare pentru ca în această zi 
Drapelul României să fie arborat, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
75/1994. 

Amendament formulat de Comisie 

Art. 2 (1) Guvernul şi autorităţile 
administraţiei publice locale vor lua măsurile 
necesare pentru ca în această zi Drapelul 
României să fie arborat, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 75/1994, şi pentru buna 
desfăşurare a acţiunilor prevăzute la art. 1 (2). 

Pentru a asigura implicarea Guvernului în 
manifestările prilejuite de sărbătoririea „Zilei 
Drapelului Naţional“. 

3. Art. 3 Cu prilejul sărbătoririi în anul 1998 
a „Zilei Drapelului Naţional“ Parlamentul 
României se va întruni într-o şedinţă 
solemnă. 

Amendament formulat de Comisie 

Art. 3 Cu prilejul sărbătoririi în anul 1998 a 
„Zilei Drapelului Naţional“, Parlamentul 
României se va întruni în şedinţă solemnă. 

Pentru a se conferi textului legislativ un plus 
de rigoare în exprimare. 

 

PREŞEDINTE,  

 

SECRETAR, 

Gabriel ŢEPELEA  Puiu HAŞOTTI 

Experţi parlamentari, 

Delia Ruxandra MUCICĂ  

 

Virgil Ştefan NIŢULESCU  


