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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si 

completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului 

Romatiiei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu 

sterna Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice

Analizand propunerea legislativa pentru modiflcarea si 
completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului 

Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu sterna 

Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice
(b326/l 1.06.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2480/16.06.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cu nr, D643/16.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect completarea Legii 

nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului 

national si folosirea sigiliilor cu sterna Romaniei de catre autoritatile si 

institutiile publice, cu completarile ulterioare, in sensul incriminarii 

profanarii drapelului Romaniei, intonarii imnului national al Romaniei 

cu alt text sau cu alta partitura decat cele stabilite de lege, precum si a 

oricarei manifestari publice savarsite cu intentia de a defaima drapelul 

Romaniei sau imnul national al Romaniei.
Prin con^inutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit.h) din Constitu^ia Romaniei, republicata, iar in aplicarea dispozi^iilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima Camera sesizata este 

Senatul.



Precizto prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronun^a asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
2. Mention^ cS, anterior intr^ii m vigoare aLegii nr.286/2009, 

Codul penal anterior incrimina aceste fapte, in cuprinsul art,236, ofensa 

adus^ unor insemne. In prezent, noul Cod penal nu mai prevede o astfel 

de infractiune. Potrivit Expunerii de motive la Legea nr.286/2009 

privind Codul penal, ,,renun(area la infracfiunea de ofensa adusa unor 

insemne reprezintd concluzia la care s-a ajuns in urma analizdrii 
necesttdfii acestei incrimindri dar §i a proporflonalitdfii dintre natura

severitatea mijloacelor de constrdngere pe de o parte, §i importanfa 

valorii sociale ocrotite prin aceste mijloace pe de altd parte. In ceea ce 

prive§te necesitatea incrimindrii unei asemenea fapte nu existd 

argumente care sd susfind in mod rezonahil menfinerea acesteia in 

sfera de protecfie penald in condifiile in care practica Judiciard este 

aproape inexistentd in aceastd materie. Sub aspectulproporfionalitdfii, 
in contextul reducerii semnificative a limitelor de pedeapsd pentru 

infracfiunile prevdzute in protect, menfinerea sancfiunilor actuate 

(inchisoare de la 6 luni la 3 ani, respectiv inchisoare de la 3 luni la un 

an sau amendd) apdrea ca excesivd, insd chiar in cazul reducerii 
proporfionale a acestora, consecinfele ce decurg din pronunfarea unei 

condamndri apar cafiind disporporfionate in raport de gravitatea unei 

asemenea fapte'\
3. La pct2 al articolului unic, preciz^ ca art.24 din Legea 

nr.75/1994 nu este structurat in alineate §i litere. De altfel, prin 

prezentul proiect, nici nu s-ar justifica o intervenlie asupra respectivei 

norme, care prevede anexele 1 - 3 fac parte integranta din Legea 

nr.75/1994.
Este adev^at avand in vedere solufiile legislative preconizate 

prin proiect, este necesara s^ se intervin^ legislativ asupra Normelor 

privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national §i 
folosirea sigiliilor cu sterna Romaniei, aprobate prin Hotar&*ea 

Guvemului nr.1157/2001, in sensul abrogarii art.24 alin.(l) lit.i), care 

stabile^te drept contraventie intonarea imnului national al Rominiei cu 

alt text sau cu alta partitur^ decat cele stabilite de lege, precum §i al 
modificmi art.24 alin.(2), prin eliminarea trimiterii la lit.i) a alin.(l).
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Avand in vedere nivelul actelor normative in discutie, proiectul 

trebuie sa prevada in mod expres un termen in care Guvemul sa 

modifice prin hot^are, in mod corespunzator, Normele aprobate prin 

Hotararea Guvemului nr. 1157/2001.
Pe cale de consecinta, pct.2 al articolului unic trebuie eliminat, 

urmand ca interventia legislativa asupra Legii nr.75/1994 sa fie 

prevazuta in cadrul unui articol marcat ca art.I, cu urmatoarea parte 

dispozitiva:
„Art.I. - Dupa articolul 20 din Legea nr.75/1994 privind 

arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea 

sigiliilor cu sterna Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.237 din 26 

august 1994, cu completarile ulterioare, se introduce un nou articol, 
art.20\ cu urmatorul cuprins:”.

A

In continuare se va reda textul propus, urmand ca sintagma „1. 
Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, art.20', cu urmatorul 

cuprins:” sa fie eliminata.
Totodata, proiectul trebuie completat cu un nou articol, art.II, cu 

urmatorul cuprins:
„ArtJI. - In termen de ... zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvemul va modifica, in mod corespunzator, prin 

hot^are, Normele privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea 

imnului national §i folosirea sigiliilor cu sterna Romaniei, aprobate prin 

Hotararea Guvemului nr. 1157/2001, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.776 din 5 decembrie 2001, cu modificMle si 
completarile ulterioare”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 237/26 aug. 1994

Lege privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national §i folosirea sigiliilor cu 
sterna Romaniei de catre autoritatile §i institutiile publice

L. nr. 75/1994

1 completat prin L nr. 91/2017 jM. Of. nr. 312/2 mai2017
Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind 
arborarea drapelului Romdniei, intonarea imnului national $i 
folosirea sigiliilor cu sterna Romdniei de cStre autoritatile $i 
institutiile publice

introduce lit. e_l) la art. 10
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