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AL 
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      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului 
României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 457 
din 11 septembrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-13/729 din 12 septembrie 2018, respectiv 
cu nr. 4c-7/385/2018. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 

                  PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,                                       

                Nicuşor HALICI                                    Florin Claudiu ROMAN 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea 

imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 
(PLx.457/2018) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
adresa nr. PLx.457 din 11 septembrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 75/16.07.1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile 
publice. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 92 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 în şedinţa din 3 septembrie 2018, cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 398 din 02.05.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă, conform punctului de vedere nr.1322 din 09.07.2018. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.75/1994, în sensul actualizării prevederilor 

legale referitoare la arborarea drapelului naţional, prin reglementarea condiţiilor privind arborarea drapelului Uniunii Europene, a drapelelor 
altor state în cadrul unităţilor de cazare, precum şi a drapelelor unităţilor administrativ-teritoriale aprobate conform prevederilor legale. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  
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  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 septembrie 
2018. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 21 deputaţi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Angel Gheorghiu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 9 octombrie 2018.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice deoarece, dispoziţii cum sunt cele propuse la pct.2 şi pct.5 din iniţiativa legislativă se 
regăsesc în cuprinsul Legii nr.141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii. Noul 
articol menţionat la pct.2 al iniţiativei legislative ar putea fi introdus doar în cuprinsul Legii nr.141/2015, însă acesta ar putea fi considerat ca 
fiind lipsit de sens, deoarece art.4 alin.(1) din legea menţionată prevede că ”unităţile administrativ-teritoriale arborează steagurile proprii”, 
alineat care poate fi interpretat în sensul unei interdicţii de arborare a steagului unei unităţi administrativ-teritoriale pe teritoriul oricărei alte 
unităţi. 

De asemenea, noua lit.d) a art.7, ce se propune a fi introdusă la pct.5 al iniţiativei legislative, nu poate fi introdusă în cuprinsul Legii 
nr.75/1994, dar nici în cuprinsul Legii nr.141/2015, deoarece ar reprezenta o dublare a reglementării conţinută de art.4 alin.(6) al Legii 
nr.141/2015. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

                                    PREŞEDINTE                                                   

                                  Nicuşor HALICI                                    

                                            

                                      SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

                   PREŞEDINTE 

            Florin Claudiu ROMAN  

                       

                      SECRETAR 

         Simona BUCURA-OPRESCU 

    Consilier parlamentar, Muşat Alexandra 
       

                                                                     Consilier parlamentar, Alina Tănase 
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