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  Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 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, 

trimis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PLx 526 din 8 septembrie 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege se încadrează în 

categoria legilor organice. 

 
 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Mihai-Alexandru BADEA  

 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege 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 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților , 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate 

spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 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, trimis cu adresa nr. PLx 526 din 8 

septembrie 2020, înregistrat cu nr. 4c-7/356 din 15 septembrie 2020, respectiv cu nr.4c-

13/824 din 9 septembrie 2020. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din ziua de 2 septembrie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 

75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 



 
 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 75/1994 

privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor 

cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, în sensul incriminării 

profanării drapelului României, intonării imnului naţional al României cu alt text sau cu 

altă partitură decât cele stabilite de lege, precum şi a orcărei manifestări publice săvârşite 

cu intenţia de a defăima drapelul României sau imnul naţional al României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizul cu 

nr.667 din 9 iulie 2020. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, conform 

avizul cu nr.5454 din 1 iulie 2020. 

Potrivit punctului de vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr. 

654 din 16 februarie 2021, Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei 

inițiative legislative. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și c ompletările ulterioare, comisiiile au examinat proiectul de 

lege în ședințe separate.  

Comisia juridice, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa 

desfăşurată în sistem mixt din ziua de 4 martie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul 

de lege în şedinţa desfăşurată în sistem mixt din ziua de 11 mai 2021. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputaţii 

au fost prezenţi conform listei de prezenţă 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege 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 un amendament 

respins prevăzut în  Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, ini țiativa legislativă se încadrează în 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 
 
 

PREȘEDINTE 

Mihai-Alexandru BADEA  

SECRETAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

SECRETAR, 

Cristian-Tudor BĂCANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sef serviciu,          Consilier parlamentar,  
Nicoleta Toma         Andreea Sârbu 



 
 

 

                                                                                                                          
        Anexă 

 
AMENDAMENT RESPINS 

 
la proiectul de Lege 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 
 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente susținere 
2. Argumente respingere 

Cameră decizională  

1. „Art. 20¹ - Profanarea drapelului 
României, intonarea imnului 
naţional al României cu alt text 
sau cu altă partitură decât cele 
stabilie de lege, cu intenţia de a 
defăima drapelul României, 
precum şi orice altă manifestare 
publică săvârşită cu aceeaşi 
intenţie, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani.” 
 

„Art. 20¹ - Profanarea drapelului 
României, intonarea imnului naţional al 
României cu alt text sau cu altă partitură 
decât cele stabilie de lege, cu intenţia de 
a defăima drapelul României, precum şi 
orice altă manifestare publică săvârşită 
cu aceeaşi intenţie, de către o persoană 
sau un grup de persoane, se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani.” 
 
 
Autor: Deputat Andi Gabriel Grosaru - 
Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale 
 

1. _________ 
2. Prin vot 

Camera Deputaților 

 


