
 
 
 
 

 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru administraţie  publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic 
 

Nr. 26/136/2012 
 

Comisia juridică, de  disciplină  şi 
imunităţi 

 
 

             Nr. 31/418/2012 
             Bucureşti, 3 septembrie  2012 

                                                                                                        PL x 194/2012                          
 

 
RAPORT  COMUN 

 
 

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  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, 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 – nr. 194 din 29 mai 2012 
şi înregistrat cu nr.31/418 din 31 mai 2012 şi, respectiv, sub nr.26/136 din  31 mai  
2012.  

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 
şedinţa din 21 mai 2012, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 
alin. (2) teza a III – din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1338 din 16 decembrie 2011, a avizat 
negativ iniţiativa legislativă. 

 Guvernul României, a transmis punctul de vedere cu nr. 57 din 13  ianuarie 
2011, prin care  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

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 faptelor de a insulta în public, de a distruge sau de a înlătura stema ţării, 
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sigiliul statului, o emblemă, drapel, stindard, steag, insignă imn sau alt însemn sau 
simbol al statului, precum şi a oricăror manifestări prin care se exprimă dispreţ pentru 
însemnele României sau pentru emblemele de care se folosesc autorităţile. 
       În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. 
   Membrii comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic  au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 14 iunie 2012, iar 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 28 august 2012. 
   La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 de membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, iar din totalul celor 29 de membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au 
fost prezenţi 28 deputaţi.   
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea  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, 
întrucât prin dispoziţiile art. 201 alin. (2) şi (3), astfel cum sunt propuse prin iniţiativa 
legislativă, care au în vedere incriminarea aceloraşi fapte ca şi cele prevăzute la art. 
236 din Codul penal, se instituie un paralelism legislativ, interzis de art. 16 alin. (1) 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, s-a 
apreciat că soluţiile preconizate prin iniţiativa legislativă ar fi trebuit să fie temeinic 
fundamentate, luăndu-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului 
român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, precum şi ale 
armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
                 PREŞEDINTE ,                                      PREŞEDINTE, 
                   Daniel BUDA                                  Bogdan CANTARAGIU 

 
 
 

   SECRETAR,                                                SECRETAR, 
               Gabriel ANDRONACHE                               Gheorghe CIOCAN 
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Consilier parlamentar,                                                           Consilier parlamentar 
   Paul Şerban                                                                            Sofia CHELARU 
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