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AL 
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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 
legislative privind modificarea art. 1 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice, trimisă Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. Pl- x 601 din 16 decembrie 2013 şi 
înregistrată cu nr. 4c-6/590 din 18 decembrie 2013, respectiv cu nr. 4c-11/1506 din 17 
decembrie 2013. 

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

 PREŞEDINTE,                                            VICEPREŞEDINTE, 
 

         Marin ALMĂJANU                                      Ciprian Nicolae NICA 
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RAPORT  COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea art. 1 din Legea 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 şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului  şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea art. 1 
din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului 
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile 
publice,  trimisă cu adresa nr. Pl x – nr. 601 din 16 decembrie 2013 şi înregistrată cu 
nr.  4c-6/590/2013 şi cu  nr. 4C-11/1506/2013. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă la data de 9 decembrie 2013. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 670 din 3 iulie 2013, a avizat favorabil, 
cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu susţine 
adoptarea iniţiativei legislative, cu nr. 1830 din 7 octombrie 2013. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 din 
Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional 
şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, în 
sensul aplicării pe drapel a stemei României, ţinând seama de importanţa acestui 
simbol naţional. 
   Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au examinat proiectul de lege 
în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 11 februarie 2014. Din 
numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au participat la dezbateri 23 deputaţi. La dezbateri a participat, în calitate 
de invitat, conform dispoziţiilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Cristian Petcu, secretar de stat în Ministerul Culturii. Membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea 
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legislativă în şedinţa din 18 februarie 2014.  
  La dezbateri au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că soluţia legislativă propusă prin iniţiativa 
legislativă ar putea fi promovată numai după aprobarea revizuirii Constituţiei. S-a 
constatat că propunerea legislativă creează premisele unui dezacord cu prevederile 
constituţionale consacrate de art. 12 alin. (1) referitoare la „Simbolurile naţionale”, 
potrivit cărora „Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în 
ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu”. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative privind modificarea art. 1 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                    VICEPREŞEDINTE, 
                Marin ALMĂJANU                              Ciprian Nicolae NICA 

 
 
 

          SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
              Ioan Marcel CIOLACU                        Theodor-Cătălin NICOLESCU 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar,                                                           Consilier parlamentar, 

                            Alina Tănase                                                                            Paul Şerban                                      
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