PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

RAPORT
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
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 (PL.X. 223/2005) a fost
transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr.
PL.X 223 din 8 iunie 2005.
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în
fond, proiectul de Lege fiind trimis, spre avizare, Comisiei pentru învăţământ tineret
şi sport, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi. După finalizarea dezbaterilor, Comisia a primit
următoarele avize: din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, aviz favorabil cu un amendament, din partea Comisiei pentru învăţământ,
tineret şi sport, aviz favorabil în forma adoptată de Senat, iar din partea Comisiei
juridice de disciplină şi imunităţi, aviz negativ. Punctul de vedere al Guvernului este
negativ. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul
Legislativ.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 iunie 2005.
Potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 15 iunie
2005.
În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
la dezbaterea proiectului de Lege a luat parte d-nul senator Adrian Păunescu, în
calitate de iniţiator.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 22 membri ai
Comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală
în momentul votării (11 voturi pentru şi 1 abţinere).
Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. nr. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este cameră decizională.
În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă propune adoptarea 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, cu
următoarele amendamente.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Dumitru AVRAM

Expert,

Consilier,

Cristina DAN

Pîrvu IONICĂ

Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea 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, cu
următoarele amendamente:

Nr.
crt.
0
1

2

3

4

Text iniţial
1
Art. I. – Legea nr. 75/1994 privind
arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional …………..
…………………………
1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – Imnul naţional al României este
cântecul Deşteaptă-te române ………
………………………….”
2. La articolul 10, literele b), d) şi g) vor
avea următorul cuprins:
…………
“b) la deschiderea emisiunilor de
dimineaţă ………………….”
3. După litera g) a articolului 10 se
introduce o literă nouă, lit.h), cu

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
2
nemodificat

Motivarea
amendamentelor propuse
3

nemodificat

nemodificat

3. După litera g) a articolului 10 se introduce
o literă nouă, lit.h), cu următorul cuprins:

Pentru o mai uşoară aplicare a legii

3

următorul cuprins:
“h) la deschiderea şedinţelor consiliilor
locale şi judeţene.”
5

6

4. După articolul 10 se introduce un
articol nou, art. 101, cu următorul cuprins:
“Art. 101. – Se interzice folosirea textului
sau muzicii ………..
……………………”
5. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de
moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodata croieste-ti alta
soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi
duşmani !
Acum ori niciodată să dăm dovezi la
lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de
roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu
fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian
!
Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de

“h) la deschiderea sesiunilor consiliilor locale
şi judeţene.”
Amendament propus de Comisie
nemodificat

5. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de
moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodata croieste-ti alta soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani !

Pentru o mai uşoară diferenţiere faţă de
conţinutul anexei 3

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de
roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu falăun nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian !
Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de
mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în
stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi
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tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute
de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în
stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi
şi din câmpii!
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan,
Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n
vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte !" strigă
toţi.
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Si oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta
libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea
fraţi!
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe
orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători!
De fulgere să piară, de trăsnet şi

din câmpii!
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan,
Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte !" strigă toţi.
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Si oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta
libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea
fraţi!
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători!
De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!
N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o
primim!
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pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima
duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!
N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o
primim!
N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui
orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l
purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor
trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai
o dăm!
Români din patru unghiuri, acum ori
niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i
furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o
dăm!
Români din patru unghiuri, acum ori
niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!
Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e
creştină
Deviza-i libertatea şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât sa fim sclavi iarăşi în vechiul
nost’pământ!
………………
………………

Amendament propus de Comisie

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e
creştină
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7

8.

Deviza-i libertatea şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie
deplină,
Decât sa fim sclavi iarăşi în vechiul
nost’pământ!
…………………..
…………………
6. Anexa nr. 3 se abrogă
6. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“Forma imnului pentru interpretarea
vocală prescurtată
DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de
moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-şi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Art. II. – Legea nr. 75/1994 privind
arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional şi folosirea sigiliilor
………..
………………

Pentru o mai uşoară identificare a
textului imnului şi o aplicare mai uşoară a
legii.

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan,
Corvine,
Română naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
“Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi. ”
nemodificat
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Comisia a propus aprobarea proiectului de Lege cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere din totalul voturilor membrilor Comisiei prezenţi în
momentul votului.

Preşedinte,
Raluca TURCAN

Expert,
Cristina DAN

Secretar,
Dumitru AVRAM

Consilier,
Pîrvu IONICĂ
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