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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 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. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

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. PL-x 196 din 10 mai 2021 şi înregistrat sub nr. 4c-15/186 din 10.05.2021. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat acest proiect de Lege în 

şedinţa din 04 mai 2021. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai 

sus în ședința din data de 19 mai 2021. 

 Membrii Comisiei au examinat textul proiectului, avizul Consiliului Legislativ, precum 

şi avizul Consiliului Economic și Social. 

 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi pentru, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a hotărât avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu 

amendamentele admise cuprinse în Anexă.  

În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

Preşedinte,  

 

Constantin ȘOVĂIALĂ  

 



Anexă Plx 196/2021  

 

 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi 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. 
Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

1.  Articol unic. – Legea nr.75/1994 privind arborarea 

drapelului României, intonarea imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către 

autorităţile şi instituţiile publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 237 din 

26 august 1994, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

................................................................. 

2. La articolul 7, alineatul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

”În locurile în care se arborează drapelul României 

pot fi arborate și drapelul Uniunii Europene și cel 

al NATO”. 

 

 

3. La articolul 21, după alineatul 1 se introduce un 

nou alineat, alin. 2 cu următorul cuprins: 

 

”Pe toată durata intonării imnului național asistența 

va intona imnul sau va păstra tăcerea.” 

 

 

Articol unic. – Legea nr.75/1994 privind arborarea 

drapelului României, intonarea imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către 

autorităţile şi instituţiile publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 237 din 26 

august 1994, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică și se completează după cum urmează: 

 

................................................................. 

2. La articolul 7, alineatul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

”În locurile în care se arborează drapelul României 

pot fi arborate și drapelul Uniunii Europene și cel al 

NATO. Drapelul arborat trebuie să fie permanent în 

stare foarte bună.” 

 

3. La articolul 21, după alineatul 1 se introduce un nou 

alineat, alin. 2 cu următorul cuprins: 

 

”Pe toată durata intonării imnului național asistența va 

sta in picioare, va intona imnul sau va păstra tăcerea, 

salutând prin ducerea mâinii drepte în dreptul 

inimii.” 

 

 


