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Proiectului de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr. 75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului na�ional �i folosirea sigiliilor 

cu stema României de către autorită�ile �i institu�iile publice 
 
   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul 
de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului na�ional �i folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorită�ile �i institu�iile publice,  trimis cu adresa nr. PL x nr. 
270 din 2 iunie 2014 şi înregistrat cu nr.  4c-11/618/2014 şi cu  nr. 4c-6/200/2014. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  la 
data de 27 mai 2014, în condi�iile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 
Constitu�ia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 15 din 8 ianuarie 2014, a avizat favorabil, 
cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea 
Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului na�ional 
�i folosirea sigiliilor cu stema României de către autorită�ile �i institu�iile publice, 
în sensul introducerii unor prevederi clare �i explicite referitoare la intonarea imnului 
na�ional la nivelul claselor primare �i gimnaziale �i stabile�te institu�iile 
responsabile pentru verificarea acestora, precum �i regimul sanc�ionator. 
   Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au examinat ini�iativa 
legislativă în şedinţe separate.  
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  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 aprilie 2014. Din numărul total de 22 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
participat la dezbateri 22 deputaţi.  
  La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 �i 55 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, 
republicat, doamna Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale �i Administra�iei Publice. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţa din 6 octombrie 2015.  
  La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 �i 55 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, 
republicat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat la Ministerul Culturii. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că normele propuse prin ini�iativa 
legislativă sunt neclare �i imprecise, aspecte care, pe lângă dificultă�ile de 
interpretare �i aplicare, sunt de natură a conduce la încălcarea dispozi�iilor art. 1 
alin. (5) din Constitu�ia României. Actul normativ trebuie să îndeplinească anumite 
condi�ii calitative, printre care se numără previzibilitatea, ceea ce presupune că 
acesta trebuie să fie suficient de precis �i clar pentru a fi aplicat.  
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate  de 
voturi ( 4 voturi împotrivă ), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  
Proiectului de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr. 75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului na�ional �i folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorită�ile �i institu�iile publice. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
             VICEPREŞEDINTE,                                  VICEPREŞEDINTE,  
                                    
            Ciprian Nicolae NICA                                  Lauren�iu NISTOR 
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