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GUVERNUL R OMÂNIEI 

MINISTERUL 
ADMINISTRATIEI INTERNELOR 

INSTITUŢIA PREFECTULID 
JUDEŢUL COVASNA 

Către, 

NE SECRET 
Exemplar nr._ 

Nr.5967/25.05.2009 

Având în vedere "Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, 
Sărbătoare naţională - 28.05.2009", transmis de către Ministerul Administraţiei şi 
Internelor cu Dispoziţia nr. I/1361 din 14.05.2009 a Secretarului de Stat, Şef al 
Departamentului de Ordine şi Siguranbţă Publică, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Covasna sub nr. 5527/18.05.2009 , vă supunem atenţiei pentru 
luare la cunoştinţă şi confonnare, câteva dintre prevederile legale în vigoare cu 
privire la arborarea drapelului naţional: 

- actele normative care reglementează arborarea drapelului naţional sunt: 
Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional 
şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice şi 
H.G. nr.1157/2001 pentru aprobarea Nonnelor privind arborarea drapelului 
României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României; 

- arhorarea drapelului României, în forma, cu dimensiunile, modelul şi 
intensitatea culorilor stabilite potrivit legii, este obligatorie pentru toate autorităţile şi 
instituţiile publice cu sediul în România; 

- autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia arhorarii drapelului României în 

mod permanent, atât pe edificiile în care îşi au sediul, cat şi în interiorul lor, cu 
precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile de protocol şi 
festivitati. 

- conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund, în condiţiile legii, 
de arborarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a drapelului României pe 
edificiul şi în sediul acestora. 

- la sediile primăriilor şi ale consiliului judeţenean, la intrarea principala, 
deasupra acesteia, vor fi arborate doua drapele care vor încadra stema României. 
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- alături de dreapelul. României poate fi arborat numai drapelul Uniunii 
Europene, aşa cum prevede art.7 al Legii nr.75/1994. 

- constituie contravenţie, printre altele şi următoarele fapte : arborarea 
drapel ului României de alta forma, cu alte dimensiuni, alte modele şi cu alta 
intensitate a culorilor decât cele stabilite potrivit legii; nearborarea drapelului 
României de către autorităţile şi instituţiile publice; arborarea drapelului la sediul 
primăriilor şi consiliilor judeţene în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 alin. 
(3) şi (4) ale H.G. nr.1157/2001; refuzul primarului de a purta eşarfa potrivit 
prevederilor legale sau purtarea unei eşarfe având alt model, alte dimensiuni sau alte 
culori decât cele ale drapelului României; arborarea drapelului României în stare 
necorespunzătoare; precum şi arborarea drapelului sau a fanionului altui stat, cu alte 
dimensiuni decât cele ale drapelului României şi cu alte ocazii sau în alte condiţii 
decât cele prevăzute la art. 6, 7 şi 9 din R.G. nr.1157/2001. 

Având în vedere cele de mai sus vă solicităm ca până la data de 28.05.2009 să 
dispuneţi toate măsurile necesare pentru arborarea în mod corespunzător a drapelului 
naţional la sediile unităţiilor dumneavoastră, înlocuirea drapelelor uzate sau 
deteriorate, precum şi îndepărtarea drapelelor altor state în măsura în care acestea 
sunt arborate nelegal, astfel încât prevederile actelor normative mai sus invocate să 
fie respectate Întocmai. 

Vă atragem atenţia că nerespectarea prevederilor legale poate atrage 
răspunderea contravenţională a persoanelor vinovate. 

Codrin Du 
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