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                                                          PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                             CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI  IMUNITĂŢI 

 
Nr. 4c-11/1029/2014 

                    
COMISIA PENTRU ADMINISTRA�IE                         
PUBLICĂ �I AMENAJAREA TERITORIULUI 
                            
                                         Nr. 4c-6/330/2014 
 
                                         Bucureşti, 28 aprilie 2015 
                                         Nr. PL- x 470/2014 

 
RAPORT COMUN 

 
asupra 

Proiectului de lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare �i folosire a steagurilor unită�ilor 
administrativ - teritoriale 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru administra�ie publică �i 
amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de lege privind stabilirea metodologiei 
de aprobare, arborare �i folosire a steagurilor unită�ilor adminstrativ - teritoriale, trimis cu adresa nr. PL-x 470 
din 8 octombrie 2014 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/1029 din 10 octombrie 2014, respectiv cu nr. 4c-6/330 din  8 
octombrie 2014. 

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



 2

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege în �edin�a din 30 septembrie 
2014. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 593 din 21 mai 2014, a avizat favorabil ini�iativa legislativă, cu 
observa�ii �i propuneri. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1136 din 13 iunie 2014 prin care sus�ine 
adoptarea ini�iativei legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte �i problemele minorită�ilor na�ionale a avizat favorabil 
proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-5/587 din 20 noiembrie 2014. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind aprobarea, arborarea �i 
folosirea de către unită�ile administrativ teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 �i art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i �i Comisia pentru 
administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul 
Consiliului Legislativ �i punctul de vedere al Guvernului în şedinţe separate.  

Comisia pentru administra�ie publică �i amenjarea teritoriului a dezbătut ini�iativa legislativă în 
�edin�a din 25 martie 2015. 

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei au participat la �edin�ă 20 deputa�i. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 �i 55 din Regulamentul 

Camerei Deputa�ilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, doamna Sirma Caraman – secretar de 
stat �i doamna Diana Toma – director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale �i Administra�iei 
publice. 

Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i a dezbătut ini�iativa legislativă în �edin�a din 28 aprilie 
2015. 

La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 �i 55 din Regulamentul 
Camerei Deputa�ilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, doamna Sirma Caraman – secretar de 
stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale �i Administra�iei publice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi �i membrii Comisiei pentru 
administra�ie publică �i amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 



 3

Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare �i 
folosire a steagurilor unită�ilor administrativ – teritoriale, cu amendamentele admise prezentate în anexa la 
raport, cu amendamentele admise redate în anexa la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
                
                     VICEPREŞEDINTE,                                                                                    VICEPRE�EDINTE, 
 
                    Ciprian Nicolae NICA                                                                                    Lauren�iu NISTOR 
 
               
                          SECRETAR,                                                                                                   SECRETAR, 

 
           Sorin Constantin STRAGEA                                                                                       Radu BABU�                       

 
 
 
 
 
 
 
�ef serviciu, Ciprian Bucur                                                                                                                                                       �ef serviciu, Sofia Chelaru       

 
Consilier parlamentar, Paul Şerban                                                                                                                                           Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
 
 
 
 
 
 

Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

1.  Titlul legii 
Lege  

privind stabilirea metodologiei de 
aprobare, arborare şi folosire a steagurilor 

unităţilor administrative-teritoriale 
 

Titlul legii 
Lege  
privind arborarea şi folosirea de către 
unităţile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii  
 
Autor: Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină �i 
imunită�i 
 

Pentru o exprimare 
sintetică a obiectului de 
reglementare. 

2.   Capitolul I  
 Steagurile unită�ilor 
administrativ-teritoriale 
 

Nemodificat  

3.   Art.1. - (1) Prezenta lege 
reglementează condi�iile privind 
aprobarea, arborarea �i folosirea de către 
unită�ile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii, ca simbol local. 
 (2) Unită�ile administrativ-
teritoriale pot supune aprobării Guvernului 
steaguri proprii, în baza hotărârii 
autorită�ii deliberative. 
 

                         Nemodificat 
 
 
 
 
 (2) Fiecare unitate administrativ-
teritorială poate supune aprobării 
Guvernului steagul propriu şi unic pe 
baza hotărârii autorităţii deliberative. 
 (3) Două sau mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale nu pot avea 
steaguri identice. 
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Autor: Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină �i 
imunită�i 
 

4.   Art.2. - (1) Forma �i dimensiunile 
steagului unită�ii administrativ-teritoriale 
sunt cele stabilite, în condi�iile legii, 
pentru drapelul României. 
 (2)Aprobarea modelului steagurilor 
unită�ilor administrativ-teritoriale se face 
prin hotărâre  Guvernului. 
 (3) Culoarea �i însemnele 
distinctive ale steagurilor unită�ilor 
administraiv-teritoriale nu pot aduce 
stingere simbolurilor na�ionale �i nu pot 
con�ine simboluri na�ionale ale altor 
state. 
 (4) Pe steagurile unită�ilor 
administrativ-teritoriale pot fi reproduse �i 
stemele unită�ilor administrativ-teritoriale, 
aprobate conform legii, precum �i 
denumirile acestora în formatul 
comună/ora�/municipiu, după caz, 
jude�ul �i România. 
 (5) In unită�ile administrativ-
teritoriale în care cetă�enii apar�inând 
minorită�ilor na�ionale au o pondere de 
peste 20% din numărul locuitorilor, 
denumirea unită�ii administrativ-
teritoriale poate fi men�ionată �i în limba 
minorită�ilor na�ionale respective. 
Denumirea în limba minorită�ilor 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

                        Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
                        Nemodificat 
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na�ionale va avea aceea�i mărime a 
literelor, caracterelor �i culorilor ca 
denumire oficială în limba română �i va fi 
amplasată sub aceasta din urmă. 
  

5.   Art.3. - (1) Proiectul modelului de 
steag al unită�ilor administrativ-teritoriale 
este supus dezbaterii publice �i consultării 
locuitorilor, în vederea stabilirii variantei 
reprezentative. 
 (2) Hotărârea consiliului 
jude�ean/local, după caz, privind 
aprobarea proiectului modelului de steag se 
transmite, împreună cu un memoriu 
justificativ, Ministerului Dezvoltării 
Regionale �i Administra�iei Publice.  
 (3) Ministerul Dezvoltării Regionale 
�i Administra�iei Publice transmite 
documentele primite conform alin.(2) 
Comisiei Na�ionale de Heraldică, 
Genealogie �i Sigiografie a Academiei 
Române, denumită în Continuare Comisia 
Na�ională. 
 (4) In baza documentelor prevăzute 
la alin.(2) �i după primirea avizului 
consultativ al Comisiei Na�ionale, 
Ministerul Dezvoltării Regionale �i 
Administra�iei Publice elaborează 
proiectul de hotărâre �i îl supune 
Guvernului spre aprobare.  
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 

 

6.   Capitolul II 
 Arborarea �i folosirea steagurilor 

Nemodificat  
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unită�ilor administrativ-teritoriale 
 

7.   Art.4. - (1) Unită�ile administrativ-
teritoriale arborează steagurile proprii 
numai la sediile autorită�ilor 
administra�iei publice locale, precum �i 
la cele ale institu�iilor/serviciilor publice 
de interes local, la intrarea principală, 
deasupra acesteia, �i numai împreună cu 
drapelul României �i drapelul Uniunii 
Europene. 
 (2) Steagul propriu al unită�ii 
administrativ-teritoriale poate fi folosit �i 
cu prilejul unor manifestări de interes local, 
precum �i în cadrul ac�iunilor protocolare 
sau festive, în condi�iile prezentei legi. 
 (3) Steagul propriu al unită�ii 
administrativ-teritoriale nu va depă�i în 
dimensiuni �i număr de exemplare 
drapelul României �i Drapelul Uniunii 
Europene �i va fi amplasat la acela�i 
nivel cu acestea. 
 (4) Municipiile, ora�ele, comunele 
pot arbora �i steagurile jude�elor, 
împreună cu steagurile proprii, în 
condi�iile prezentei legi. 
 (5) Drapelele �i steagurile 
prevăzute la alin.(3) �i (4) vor încadra cele 
două steme, repectiv stema României �i 
stema proprie a unită�ii administrativ-
teritoriale, după caz, aprobată în condi�iile 
legii. In toate cazurile, stema României va 
fi a�ezată în stânga stemei unită�ii 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8

administrativ-teritoriale privind stemele din 
fa�ă. 
 (6) Drapelele �i steagurile vor fi 
a�ezate conform alin.(5), în următoarea 
ordine: drapelul României, drapelul 
Uniunii Europene, steagul jude�ului �i, 
după caz, steagul propriu al unită�ii 
administrativ-teritoriale. 
 (7) Steagurile unită�ilor 
administrativ-teritoriale aprobate de 
prezenta lege, drapelul României �i 
drapelul Uniunii Europene sunt arborate în 
bernă în zilele de doliu na�ional, stabilite 
prin hotărâre a Guvernului. 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 
 

8.   Capitolul III 
 Dispozi�ii finale 
 

Nemodificat  

9.   Art.5. - (1) Nerespectarea 
prevederilor prezentei legi privind 
aprobarea, arborarea �i folosirea 
steagurilor unită�ilor administrativ-
teritoriale constituie contraven�ie �i se 
sanc�ionează cu amendă de la 5.000 l 
a10.000 lei. 
 (2) Constatarea contraven�iilor �i 
aplicarea amenzilor prevăzute la alin.(1) se 
face de către prefec�i �i împuternici�ii 
acestora, când se aplică conducătorului 
autorită�ii sau institu�iei publice, 
primarului pre�edintelui consiliului 
jude�ean, �i de către organele de poli�ie, 
când se aplică persoanei fizice sau juridice 

 Art.5. - (1) Nerespectarea 
prevederilor prezentei legi constituie 
contraven�ie �i se sanc�ionează cu 
amendă de la 5.000 lei  la10.000 lei. 
Autor: Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină �i 
imunită�i 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Reglementare corectă. 
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vinovate de săvâr�irea contraven�iei. 
 (3) La sanc�iunea 
contraven�ională prevăzută la alin.(2) se 
aplică măsura complementară de confiscare 
a steagurilor care nu respectă prevederile 
prezentei legi. 
  
(4) Contraven�iile prevăzute la alin.(1) le 
sunt aplicabile prevederile Ordonan�ei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contraven�iilor, aprobată cu 
modificări �i completări prin Legea 
nr.189/2002, cu modificările �i 
completările ulterioare. 
 

 
                        Nemodificat 

 
 

 
 
   (4) Contraven�iilor prevăzute la 
alin.(1) le sunt aplicabile prevederile 
Ordonan�ei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contraven�iilor, 
aprobată cu modificări �i completări prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările �i 
completările ulterioare. 
 
Autor: Comisia pentru administra�ie 
publică �i amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină �i 
imunită�i 

 

 
 
 
 
 
 
Reglementare corectă. 
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