
EXPUNERE DE MOTIVE 

Constituţia României a consfmţit drapelul României şi imnul naţional al României drept 
simboluri nationale. (art. 12) 

În acest sons, %n anul 1994, Legea nr. 75 privind arborarea drapelului României, intonarea 
imnului na;iional şi folosirea sigiliilor cu sterna României de către autorităţile şi instituţiile 
publice a introdus reglementări privind arborarea drapelului şi intonarea imnului naţional. 

Totodată, legiuitorul ă delegat competenia, reglementând că, în aplicarea legii, Guvemul va 
adopta norme referitoare la aceste simboluri naiionale, în funclie de natura acliunilor şi 
manifestărilor, precum şi de atribuliile specifice care revin autoritălilor şi instituliilor publice. 

Tocmai în anul 2001, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1.157/2001 pentru aprobarea 
Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu sterna României. 

Atât Legea nr. 75/1994 (art. 20) cât şi Hotărârea Guvernului ur. 1.157/2001 (art. 22) impun o 
obligaţie universală de respect a simbolurilor naţionale, conform căreia — Cetăţenii sunt datori sa 
manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României ,vi sa nu comita nici un act prin 
care s-ar aduce ofensa acestora. 

În ceea cc priveşte sancţiunea acestei obligaţii, aceasta a fost reglementată la nivel penal prin 
Codul penal din 1968, în vigoare până la data de 31 ianuarie 2014. Astfel, acesta prevedea — 
Orice manifestare prtn care se exprimă dispret pentru însemnele României se pedepseşte cu 
închisoare de la 6/un/la 3 ani. .... (art. 236) 

Ulterior, Codul penal din 2009, in vigoare din data de 1 februarie 2014, a orris prevederea 
acestei infractiuni. 

Astfel, in prezent, lipsind prevederea penală, Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001 nu 
stabileşte decât un regim juridic contravenţional, in condiţiile in care unele dintre aceste fapte 
care constituie contravenţii atentează la însăşi fiinţa naţională. 

Această situaţie este cu atât mai gravă cu cât Constituţia României stipulează: Sunt interzise de 
lege defăimarea tării $i a natiunii... (art. 30.alin. (7)). 

În consecinţă, propunerea legislativă dispune că — Profanarea drapelului României, intonarea 
imnului naţional al României cu alt text sau cu altă partitură decât cele stabilite de lege, precum 
şt ortce manifestare publică săvârsită cu intenţia de a defăima drapelul României say imnul 
naţional al României, se pedepseş2e cu închisoare de la 6luni la 3 ani. 

Această iniţiativă vine în contextul in care frecare stat membru al Uniunii Europene din care 
facem parte duce această politică de câştigare a respectului, inclusiv prin instrumentul legislativ, 



in acest sons, tin exemplu elocvent de democraţie consolidată fiind Germania, care sancţionează 
penal once manifestări împotriva simbolurilor naţionale. 

În epoca globalizării, considerăm că simbolurile naţionale trebuie apărate de loge in mod concret 
si eficace. 

Având in vedere argumentele anterioare, depunem spre dezbatere şi adoptare propunerea 
legislativă — LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea 
drapelului Rornâniei, intonarea imnului naxional ,vi folosirea sigiliilor cu sterna României de 
către autoritălile ,ri instituţiile pub lice. 
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