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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 27.05.2003 
Nr. 564/2002 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind 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.89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, în fond, cu propunerea legislativă privind 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, trimisă cu adresa 
nr.564/2002 din  3 februarie 2003 şi înregistrată sub nr.31/108 din 6 
februarie 2003. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.50 din 13 ianuarie 2003, a 
avizat negativ,  propunerea legislativă. 
  Guvernul României, cu adresa nr.355/MRP din 27 ianuarie 
2003, a transmis punctul său de vedere, în care s-au prezentat observaţii şi 
propuneri, precum şi precizarea că nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 
  Iniţiativa legislativă 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 încriminării unor fapte 
drept infracţiuni şi instituirea unor noi contravenţii şi răspunderi pentru 
cei ce încalcă dispoziţiile legale  în cauză. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din  Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia a examinat propunerea legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din 27 mai 2003. 
  Cu ocazia dezbaterii propunerii legislative, membrii 
Comisiei au constatat că, în prezent, există acte normative care 
reglementează stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la această lege, 
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care se regăsesc atât în Hotărârea Guvernului României nr.1157/2001 
pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului naţional şi folosirea  sigiliilor cu stema României, 
hotărâre adoptată tocmai în baza dispoziţiilor art.22 şi 23 din Legea 
nr.75/1994, cât şi în Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobat cu modificări prin Legea nr.180/2002.   
  În ceea ce priveşte infracţiunile propuse de iniţiativa 
legislativă, s-a constatat, de asemenea, că acestea sunt deja încriminate de 
dispoziţiile art.236 alin.(1) din Codul penal, art.75 lit.a) Cod penal şi 
respectiv art.249 din Codul penal. 
  Ca atare, apar evident că există deja cadru legal pentru 
încriminarea unor fapte drept infracţiuni şi instituirea unor noi 
contravenţii stabilite prin propunerea legislativă, fapt ce ar face ca 
adoptarea acesteia să ducă la o dublă reglementare. 
  Ca urmare, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere) să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 
nr.75/1999  privind arborarea drapelului României, intonarea 
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice. 
  Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat  24 de deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
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