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Expunere de motive

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

Conform art. 12 din Constituţia României, simbolurile naţionale sunt: drapelul, 
Ziua naţională, imnul naţional stema ţării şi sigiliul statului.

Toţi cetăţenii sunt datori să respecte aceste simboluri ale statului şi să nu 

comită nici un act prin care s-ar putea aduce ofensă acestora. Prin acest 
comportament, cetăţenii îşi manifestă respectul pentru statul şi poporul 
român, pentru istoria noastră naţională şi pentru toţi cei care s-au jertfit de-a 

lungul timpului pentru ţară.

Prezentul proiect legislativ urmăreşte instituirea unor reglementări care să 

detalieze modul în care cetăţenii trebuie să îşi arate respectul pentru drapelul 
României şi imnul naţional, două din simbolurile naţionale ale României.

Legea nr. 75/1994 prevede modalităţile de arborare a drapelului României, 
intonare a imnului naţional şi de folosire a sigiliilor cu stema României de către 

autorităţile şi instituţiile publice, dar nu prevede şi unele informaţii referitoare 

la modul în care cetăţenii trebuie să îşi arate respectul pentru drapelul 
României şi imnul naţional.

Prin modificările legislative propuse, se va interzice aplicarea, pe drapelul 
naţional a oricăror inscripţii sau simboluri, altele decât cele prevăzute în actele 

normative în vigoare.
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Totodată, aceste prevederi nu vor afecta drapelele de luptă ale unităţilor 

militare, pavilionul naţional, flamurile şi geacul arborate la bordul navelor 

militare.

De asemenea, prin proiectul legislativ se impune tuturor participanţilor la 

ceremonii oficiale ca, pe timpul intonării imnului naţional, să păstreze tăcerea 

sau să intoneze imnul.

Prin înlocuirea sintagmei "drapelul Consiliului Europei" cu sintagma "drapelul 
Uniunii Europene" se intenţionează actualizarea prevederilor legale pentru a 

corespunde realităţii actuale.

Steagul Consiliului Europei a fost preluat de Comunitatea Europeană şi apoi de 

Uniunea Europeană, la înfiinţarea acesteia. Astăzi, cele două steaguri, al 
Consiliului Europei şi al Uniunii Europene sunt identice.

în numele iniţiatorilor,

Nicoiae-lonel Ciucâ

U7Senator PNL
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