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H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naþional

ºi folosirea sigiliilor cu stema României

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22 ºi 23 din Legea nr. 75/1994 privind arbo-
rarea drapelului României, intonarea imnului naþional ºi folosirea sigiliilor cu stema României de cãtre autoritãþile ºi
instituþiile publice,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind arborarea drape-
lului României, intonarea imnului naþional ºi folosirea sigi-
liilor cu stema României, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Miniºtrii, conducãtorii autoritãþilor ºi
instituþiilor publice, precum ºi ai altor persoane juridice,
prefecþii ºi primarii vor aduce la îndeplinire dispoziþiile
prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,

Octav Cozmâncã
p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti 21 noiembrie 2001.
Nr. 1.157.



ANEXÃ

N O R M E
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naþional ºi folosirea sigiliilor cu stema României
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CAPITOLUL I
Arborarea drapelului României

Art. 1. Ñ Arborarea drapelului României, în forma, cu
dimensiunile, modelul ºi intensitatea culorilor stabilite potrivit
legii, este obligatorie pentru toate autoritãþile ºi instituþiile
publice cu sediul în România.

Art. 2. Ñ (1) Autoritãþile ºi instituþiile publice au obligaþia
arborãrii drapelului României în mod permanent, atât pe
edificiile în care îºi au sediul, cât ºi în interiorul lor, cu
precãdere în birourile persoanelor din conducerea acestora,
în sãlile de protocol ºi festivitãþi.

(2) Conducãtorii autoritãþilor ºi instituþiilor publice
rãspund, în condiþiile legii, de arborarea ºi menþinerea în
stare corespunzãtoare a drapelului României pe edificiul ºi
în sediul acestora.

(3) La sediile primãriilor, ale consiliilor judeþene ºi ale
prefecturilor, la intrarea principalã, deasupra acesteia, vor fi
arborate douã drapele care vor încadra stema României.

(4) Dacã unitatea administrativ-teritorialã are stema pro-
prie aprobatã în condiþiile legii, drapelele vor încadra cele
douã steme. În toate cazurile stema României va fi
aºezatã în stânga stemei unitãþii administrativ-teritoriale, pri-
vind stemele din faþã.

(5) În situaþiile în care în aceeaºi clãdire îºi au sediul
mai multe instituþii sau autoritãþi publice, drapelele se arbo-
reazã numai deasupra intrãrii de la faþada principalã a
clãdirii.

Art. 3. Ñ Drapelul României se mai arboreazã în mod
permanent:

a) la sediile partidelor politice, ale sindicatelor, patrona-
telor, ale instituþiilor de învãþãmânt de orice grad ºi ale
instituþiilor de culturã;

b) la punctele pentru trecerea frontierei, precum ºi în
aeroporturi, porturi, gãri ºi autogãri;

c) ca pavilion pe navele de orice fel ºi pe alte
ambarcaþiuni ce navigheazã sub pavilion românesc.

Art. 4. Ñ (1) Este obligatorie arborarea drapelului
României pe perioada sãrbãtoririi unor evenimente deose-
bite sau pe durata desfãºurãrii unor ceremonii, cum ar fi:

a) Ziua naþionalã a României, Ziua drapelului naþional,
Ziua imnului naþional al României ºi alte sãrbãtori naþionale,
în locurile publice stabilite de autoritãþile administraþiei
publice locale;

b) festivitãþi ºi ceremonii oficiale cu caracter local,
naþional ºi internaþional, în locurile unde acestea se
desfãºoarã;

c) vizite oficiale întreprinse în România de ºefi de stat
ºi de guvern, precum ºi de înalte personalitãþi politice
reprezentând principalele organisme internaþionale, inter-
guvernamentale, pe traseele de deplasare a personalitãþilor
respective;

d) ceremonii militare, conform regulamentelor militare;
e) competiþii sportive pe stadioane ºi alte baze sportive;
f) în timpul campaniilor electorale ºi pe durata alegerilor,

la sediul birourilor, comisiilor electorale ºi al secþiilor de
votare;

g) alte evenimente deosebite.
(2) În situaþiile prevãzute la alin. (1) lit. a), b), c) ºi f)

primarii vor organiza acþiuni pentru popularizarea evenimen-
telor respective ºi pentru determinarea cetãþenilor sã

arboreze drapelul României la domiciliul sau la reºedinþa
acestora.

Art. 5. Ñ Drapelul României poate fi arborat cu caracter
permanent ºi la sediul altor persoane juridice decât cele
prevãzute la art. 2 ºi 3, precum ºi la domiciliul sau
reºedinþa persoanelor fizice.

Art. 6. Ñ Pe teritoriul României drapelele altor state pot
fi arborate numai împreunã cu drapelul naþional al
României ºi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de
stat, al unor festivitãþi ºi reuniuni internaþionale, pe clãdiri
oficiale ºi în locuri publice stabilite de autoritãþile adminis-
traþiei publice locale.

Art. 7. Ñ (1) În strãinãtate drapelul României se arbo-
reazã, în mod permanent, la sediul misiunilor diplomatice ºi
oficiilor consulare ale statului român, precum ºi la reºedinþa
ºefilor misiunilor diplomatice ºi oficiilor consulare, potrivit
uzanþelor de protocol, prin grija Ministerului Afacerilor
Externe.

(2) Drapelul României se arboreazã sub formã de fanion
pe mijloacele de transport ale ºefilor de misiuni diplomatice
ºi oficii consulare române, în deplasãrile oficiale ale
acestora.

(3) Drapelul României se arboreazã sub formã de fanion
ºi la acþiunile de protocol desfãºurate pe teritoriul þãrii.

(4) Modelul, forma, dimensiunile ºi intensitatea culorilor
fanionului se vor stabili prin hotãrâre a Guvernului, în ter-
men de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezen-
telor norme, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe ºi
a Ministerului Administraþiei Publice.

Art. 8. Ñ În zilele de doliu naþional, stabilite prin
hotãrâre a Guvernului, toate autoritãþile ºi instituþiile publice,
precum ºi persoanele juridice prevãzute la art. 3 au
obligaþia arborãrii în bernã a drapelului României. Aceeaºi
obligaþie revine ºi persoanelor fizice, dacã au arborat dra-
pelul României la domiciliu sau la reºedinþã.

Art. 9. Ñ (1) În situaþia în care o datã cu drapelul
României se arboreazã ºi unul sau mai multe drapele de
stat strãine, drapelul României se arboreazã astfel:

a) când drapelul României se arboreazã alãturi de un
singur drapel de stat strãin, drapelul României se va aºeza
în stânga, privind drapelul din faþã;

b) când drapelul României se arboreazã alãturi de mai
multe drapele de stat strãine ºi numãrul drapelelor este
impar, drapelul României se va aºeza în mijloc. Dacã
numãrul drapelelor este par, drapelul României va fi aºezat
în stânga drapelului împreunã cu care ocupã centrul, pri-
vind drapelele din faþã.

(2) Toate drapelele de stat care se arboreazã vor avea
dimensiuni egale ºi vor fi amplasate la acelaºi nivel.

Art. 10. Ñ (1) Arborarea drapelului României la mani-
festãrile care se desfãºoarã sub egida organizaþiilor
internaþionale se face potrivit reglementãrilor ºi uzanþelor
internaþionale.

(2) În locurile în care se arboreazã drapelul României
poate fi arborat ºi drapelul Consiliului Europei. Prevederile
art. 9 se aplicã în mod corespunzãtor. 

CAPITOLUL II 
Intonarea imnului naþional al României 

Art. 11. Ñ Imnul naþional al României este, potrivit legii,
�Deºteaptã-te româneÒ. 



Art. 12.  Ñ (1) Imnul naþional al României se intoneazã
vocal ºi instrumental. 

(2) Intonarea vocalã, precum ºi publicarea oficialã a
imnului naþional se fac numai în limba românã. 

Art. 13. Ñ (1) Imnul naþional al României se intoneazã
în mod obligatoriu: 

a) la festivitãþile ºi ceremoniile oficiale naþionale, cu oca-
zia Zilei imnului naþional, precum ºi la ceremoniile oficiale
cu caracter internaþional; 

b) la deschiderea ºi închiderea emisiunilor posturilor
naþionale de radiodifuziune ºi televiziune, în interpretare
vocalã; 

c) cu prilejul vizitelor întreprinse în România de ºefi de
stat ºi de guvern; 

d) în cadrul ceremoniilor militare, conform regulamente-
lor militare; 

e) pe stadioane ºi alte baze sportive, cu ocazia
desfãºurãrii competiþiilor sportive oficiale internaþionale în
care este reprezentatã România; 

f) la deschiderea fiecãrei sesiuni a Camerelor
Parlamentului; 

g) la începutul programului zilnic în ºcolile primare ºi
gimnaziale, de stat ºi particulare. 

(2) Imnul naþional al României poate fi intonat ºi la alte
manifestãri organizate în unitãþi de învãþãmânt sau în alte
instituþii de culturã. 

Art. 14. Ñ (1) În interpretare vocalã prescurtatã imnul
naþional al României se intoneazã potrivit textului ºi partitu-
rii stabilite de lege. 

(2) În interpretarea fanfarelor sau a altor formaþii instru-
mentale muzica imnului naþional se intoneazã o singurã
datã. 

Art. 15. Ñ La începutul manualelor ºcolare (abecedare,
manuale de citire pentru ciclul primar, manuale de limba ºi
literatura românã, manuale de istorie ºi manuale de limba
maternã pentru minoritãþile naþionale) se tipãreºte textul
imnului naþional al României, potrivit legii. 

Art. 16. Ñ Imnul naþional al altor state se intoneazã
numai cu prilejul vizitelor, festivitãþilor ºi ceremoniilor oficiale
cu caracter internaþional, împreunã cu imnul naþional al
României, înaintea acestuia. 

CAPITOLUL III 
Folosirea sigiliilor cu stema României 

de cãtre autoritãþile ºi instituþiile publice 

Art. 17. Ñ (1) Autoritãþile ºi instituþiile publice, precum
ºi misiunile diplomatice ºi oficiile consulare ale statului
român din strãinãtate vor folosi, pe corespondenþa oficialã,
precum ºi pe alte acte emise de cãtre acestea, sigilii cu
stema României, pe care se înscrie denumirea proprie în
limba românã. 

(2) Pãstrarea ºi utilizarea în condiþiile legii a sigiliilor cu
stema României constituie obligaþia conducãtorilor autoritãþii
ºi  instituþiei publice respective. 

(3) Aceºtia pot încredinþa prin ordin, dispoziþie sau deci-
zie, dupã caz, ºi altor persoane, spre pãstrare ºi utilizare,
sigiliile cu stema României. 

Art. 18. Ñ (1) Sigiliile cu stema României pentru auto-
ritãþile ºi instituþiile publice se executã de Regia Autonomã
�Monetãria StatuluiÒ. 

(2) Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne ºi
Serviciul Român de Informaþii pot executa sigiliile proprii în
unitãþile specializate din subordinea lor. 

Art. 19. Ñ În caz de pierdere sau de sustragere a unui
sigiliu cu stema României, conducãtorul autoritãþii sau
instituþiei publice este obligat sã înºtiinþeze imediat organele

teritoriale ale Ministerului de Interne ºi sã publice pierde-
rea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

Art. 20. Ñ Modelul sigiliilor cu stema României, moda-
litãþile de scoatere din folosinþã a celor uzate sau a celor
care devin nefolosibile în urma încetãrii activitãþii instituþiei
sau a autoritãþii publice care le-a folosit se vor stabili, în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a pre-
zentelor norme, prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului de Interne ºi a Ministerului Administraþiei
Publice.

CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale

Art. 21. Ñ La ceremoniile de arborare a drapelului, pre-
cum ºi la intonarea imnului naþional, cu prilejul
solemnitãþilor, asistenþa va sta în picioare, bãrbaþii se vor
descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul con-
form regulamentelor militare.

Art. 22. Ñ Cetãþenii sunt datori sã manifeste respect
faþã de drapelul ºi imnul naþional al României ºi sã nu
comitã nici un act prin care s-ar aduce ofensã acestora.

Art. 23. Ñ Primarii sunt obligaþi sã poarte eºarfa în
culorile drapelului naþional al României, potrivit prevederilor
Legii administraþiei publice locale nr. 215/2001, la toate
solemnitãþile, recepþiile ºi ceremoniile publice, indiferent de
locul de desfãºurare a acestora, precum ºi la celebrarea
cãsãtoriilor.

Art. 24. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte,
dacã nu sunt sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit
legii penale, sã fie considerate infracþiuni:

a) arborarea drapelului României de altã formã, cu alte
dimensiuni, alte modele ºi cu altã intensitate a culorilor
decât cele stabilite potrivit legii;

b) nearborarea drapelului României de cãtre autoritãþile
ºi instituþiile publice;

c) arborarea drapelului la sediul primãriilor, consiliilor
judeþene ºi al prefecturilor în alte condiþii decât cele
prevãzute la art. 2 alin. (3) ºi (4);

d) refuzul primarului de a purta eºarfa potrivit prevederi-
lor art. 23 sau purtarea unei eºarfe având alt model, alte
dimensiuni sau alte culori decât cele ale drapelului
României;

e) arborarea drapelului României în stare necores-
punzãtoare;

f) nearborarea drapelului României pe perioada
desfãºurãrii evenimentelor prevãzute la art. 4;

g) arborarea drapelului sau a fanionului altui stat, cu
alte dimensiuni decât cele ale drapelului României ºi cu
alte ocazii sau în alte condiþii decât cele prevãzute la
art. 6, 7 ºi 9;

h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (2) ºi ale
art. 13;

i) intonarea imnului naþional cu alt text ºi cu altã parti-
turã decât cele stabilite de lege;

j) nerespectarea prevederilor art. 16;
k) folosirea sigiliului cu stema României în alte scopuri

ºi de alte persoane decât cele stabilite la art. 17;
l) confecþionarea sigiliilor cu alte însemne.
(2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) lit. a), e) ºi k)

se sancþioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la
15.000.000 lei, iar cele prevãzute la lit. b), c), d), f), g),
h), i), j) ºi l), cu amendã de la 25.000.000 lei la
50.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea amenzii se fac
de cãtre persoane împuternicite de ministrul administraþiei
publice, de cãtre prefect sau de împuterniciþii acestuia ºi
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se aplicã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice, pri-
marului, preºedintelui consiliului judeþean, precum ºi per-
soanei fizice sau juridice vinovate de sãvârºirea
contravenþiei.

Art. 25. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 24 li se
aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, 

prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru judeþul Gorj

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice ºi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2001 cu suma de 4 miliarde lei pentru judeþul
Gorj, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, ºi
alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu,

judeþul Gorj, pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivul
�Amenajare ºi modernizare la sala ÇCentralÈ a Teatrului
Dramatic ÇElvira GodeanuÈ din Târgu JiuÒ.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,

Octav Cozmâncã
p. Ministrul finanþelor publice,

Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1.203.
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