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 Importanţa pe care au avut-o drapelele în istoria comunităţilor sociale, rolul lor sporit în 

perioada pe care o străbatem, a determinat, prin legea nr. 96 din 1998,  instituirea „Zilei 

drapelului naţional”, precizându-se la art. 1, alin. 2 că „Ziua drapelului naţional va fi marcată de 

către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi 

manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, 

precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităţilor Ministerului Apărării 

Naţionale şi ale Ministerului de Interne”. 

 Steagul constituie, alaturi de stemă, sigiliu şi imn, un însemn naţional prin care este 

reprezentată individualitatea şi suveranitatea unui popor. Pentru un stat, steagul este simbolul 

fiinţei sale istorice şi politice, al situaţiei pe care şi-a dobândit-o în mijlocul celorlalte state şi al 

prestigiului de care se bucură, fiind simbolul măririi naţionale. Pentru o armată, steagul este 

simbolul victoriei, simbolul către care se îndreaptă aspiraţiile tuturor acelora care luptă sub 

faldurile lui.1

În veacul al XIX-lea, veacul realizării unor importante deziderate ale neamului, drapelul 

tricolor s-a impus evident ca simbol al românilor de pretutindeni2.  

Disciplina istoriei care are ca obiect de studiu steagurile din diferite epoci şi ţări este 

vexilologia3. Termenul derivă din latinescul vexillum care semnifica steagul unei cohorte în 

armata romană4. 

 Conform ştiinţei heraldice semnificaţia celor trei colori este următoarea: roşul este 

simbolul măririi, bravurii, îndrăznelii şi generozităţii, dar simbolizează, de asemenea, sângele 

vărsat în lupte, puterea de viaţă; galben (sau aur) este simbolul forţei, bogăţiei, virtuţii, dar 

reprezintă şi holdele aurii de grâu în timpul verii; albastrul (sau azur) reprezintă cerul, 

simbolizează blândeţea, frumuseţea, loialitatea, nobleţea5. 

                                                 
1 Tricolorul României, simbol al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale, autori: dr. Adina Berciu-
Drăghicescu, dr. G. D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David, coordonator dr. Adina Berciu Drăghicescu, Editura 
Sigma, Bucureşti, 1995, p. 5. 
2 În legătură cu istoria tricolorului vezi: Radu Rosetti, Când s-a adoptat steagul tricolor la noi, în „Analele 
Academiei Române”, Mem. Secţ. Ist., t. IX, seria III, 1930, p. 30-33; Idem, Steaguri, prapuri (polemici), în 
„Buletinul Muzeului Naţional”, Bucureşti, II, 1939, nr. 3-4, p. 23-24; Elena Popescu, Constantin Căzănişteanu, Cu 
privire la cele mai vechi drapele tricolore ale oştirii din Ţara Românească, în „Revista Muzeelor”, VII, 1969, nr. 2, 
p. 173-175; Olivia Strachină, Alexandru Strachină, Tricolorul românesc. Tradiţie şi permanenţă, în 
„Manuscriptum”, Bucureşti, 1986, nr. 2, p. 148-152.   
3 Florin Marcu, Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2000, p. 920. 
4 Ibidem. 
5 Marcel Sturdza-Săuceşti, Heraldica. Tratat tehnic, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 40; vezi şi Tricolorul 
României, ..., p. 23. 
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Este semnificativ faptul că steagul revoluţiei de la 1821 a fost dotat cu ciucuri tricolori6, 

iar medalia bătută în 1838 de Societatea „Filarmonica” cu ocazia unui proiectat spectacol în 

limba română a operei „Norma” de Bellini, poartă pe avers stemele Ţării Româneşti, Moldovei 

şi Transilvaniei, reprezentate pe fond tricolor7.  

                                                 
6 Aurel Metzulescu, Steagul lui Tudor Vladimirescu, în „Oltenia”, Craiova, 1941, II, nr. 9, p. 119-122; Idem, 
Ciucurele steagului Domnului Tudor Vladimirescu, originea steagului tricolor român, în „Buletinul Uniunea 
ofiţerilor de rezervă”, an XV, 1938, nr. 1-2, p. 33-40; Marin Iordache, Noi consideraţii în legătură cu steagul 
revoluţiei din 1821, în „Oltenia, studii şi comunicări”, Craiova, III, 1981, p. 147-152; Gheorghe Iscru, Contribuţii 
documentare privind steagul revoluţiei din 1821, în „Mitropolia Olteniei”, 1981, nr. 7-9, p. 381-389; Idem, 
Tricolorul, simbol al unităţii naţionale, în vol. „Pagini de istorie românească şi universală”, Bucureşti, 1983, p. 21-37.  
7 Constantin Moisil, Două medalii privitoare la istoria teatrului românesc, în „Cronica Numismatică”, I, 1920, nr. 
8, decembrie, p. 55-57; Dan Cernovodeanu, Heraldica în slujba idealurilor paşoptiste, în „Revista Muzeelor şi 
Monumentelor”, XI, nr. 3, 1974, p. 67-71; Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 
1998, p. 4-5.  
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Un alt moment în istoria instituirii tricolorului ca drapel al autorităţilor de stat l-a 

constituit fixarea în cadrul Regulamentelor Organice a steagurilor celor două ţări româneşti: 

Moldova – roşu şi albastru; Ţara Românească – galben şi azur8. În 1834, în urma intervenţiilor 

domnului Ţării Româneşti, Alexandru Dimitrie Ghica, Poarta Otomană aprobă folosirea de către 

oştirea acestei ţări a drapelului tricolor. El reunea culorile roşu, galben şi albastru, dispuse 

orizontal, însă inegale, în sensul că prima jumătate a flamurii era roşie, având pe ea mai multe 

                                                 
8 Petre V. Năsturel, Steagul. Stema română. Însemnele domneşti. Trofee. Cercetare critică pe temeiul istoriei, 
Bucureşti, 1903.  
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stele aurii, iar partea inferioară se partaja în mod egal între galben şi albastru. În centrul 

drapelului era plasată stema Valahiei, respectiv acvila cruciată9. Tricolorul se regăseşte, redat în 

limbaj codificat heraldic, şi pe patru sigilii aparţinând suveranului amintit10 (reprezentat în 

coduri heraldice, în partea dreaptă de jos a scutului, sub formă de trei benzi orizontale, egale, 

roşu – în partea de superioară, galben – la mijloc şi albastru în partea inferioară), precum şi pe 

sigiliile următorilor domni, adică Gheorghe Dimitrie Bibescu11 (reprezentarea tricolorului este 

asemănătoare cu cea anterioară, doar că este plasat în partea stângă de jos a scutului) şi Barbu D. 

Ştirbei12 (reprezentat în coduri heraldice, pe mijlocul scutului, sub formă de trei benzi 

orizontale, egale, albastru – în partea superioară, galben – la mijloc şi roşu în partea inferioară). 

 

 
 

Sigilii aparţinând domnitorului Barbu D. Ştirbei 

 
                                                 
9 Hatişeriful a fost publicat în „Buletin, Gazeta oficială a Ţării Româneşti”, nr. 34 din 14 oct. 1834, p. 147.  
10 Laurenţiu Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I. Sigiliile emise de Cancelaria 
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006, p. 160-161, 186. 
11 Ibidem, p. 161-163, 186-187. 
12 Ibidem, p. 163-165, 187. 
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Decretul din 14 iunie 1848 preciza: “steagul naţional va avea trei culori: albastru, galben 

şi roşu. Deviza română, care va fi scrisă atât pe steaguri, cât şi pe monumentele şi decretele 

publice se va compune din două cuvinte: “DREPTATE – FRĂŢIE”.  

 
Steagul din 1848 

 

Prin cel de-al  doilea decret referitor la componenţa drapelului, emis în 13 iulie a.a., se 

preciza: „Lângă lemn vine albastru, apoi galben şi apoi roşu fâlfâind”.  

Evident, noul drapel, simbol al transformărilor revoluţionare produse în societatea 

românească, exprimând totodată aspiraţiile acelei generaţii, menţine înfăţişarea steagurilor 

militare din perioada anterioară diferind de aceasta prin următoarele: a) era inversată poziţia 

culorilor albastru şi roşu (până atunci roşul era plasat în partea superioară); b) se înlătură 

însemnul domnitorului anterior, constând în cifra domnească încoronată, înconjurată de o 

ghirlandă din frunze; c) s-a introdus deviza revoluţionară „Dreptate – Frăţie”; d) în vârful 

hampei s-a plasat acvila cruciată, însă redată conform concepţiilor democratice ale luptătorilor 

paşoptişti, fără coroană13.  

Fruntaşii revoluţiei afirmau, de asemenea: „culorile eşarfelor tricolore au fost de demult, 

străbunii noştri le purtau pe pavilioanele şi pe steagul lor”14. Pe parcursul desfăşurării revoluţiei, 

tricolorul a fost intens folosit sub diverse forme: drapele, eşarfe, cocarde, penaj plasat la pălării.  

Cu o deosebită solemnitate s-au acordat steaguri noi şi unităţilor militare.  
                                                 
13 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 5-6. 
14 Anul 1848 în Principatele Române, vol. II, Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl, Bucureşti, 1902, p. 529.  
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Date certe probează faptul că tricolorul a semnificat în contextul evenimentelor 

revoluţionare din 1848-1849, unitatea naţională.  

Între steagurile arborate la Blaj, în neuitatata zi de 3/15 mai 1848, şi cele realizate de 

revoluţionarii din Ţara Românească există o legătură, o afinitate ce a fost sesizată de 

contemporani. Ştefan L. Roth considera drapelul înălţat la Blaj ca fiind „flamura cea mare 

tricoloră a naţiunii române”, legată indisolubil de “comunitatea spirituală unitară”. 

Argumentând caracterul autohton al drapelului tricolor, revoluţionarii paşoptişti arătau Porţii 

Otomane că “acesta nu este o ameninţare pentru viitor”, ci “intenţia legală, manifestată cu voce 

tare, de către ţară – de reconstituire a trecutului pe bazele vechi, după tratatele sultanilor 

Baiazid şi Mahomed II”15.  

Pagini noi s-au înregistrat în analele drapelului tricolor după unirea Principatelor 

Române. Convenţia de la Paris (1858) a prevăzut referitor la drapelele Ţărilor Române faptul că 

se menţin culorile existente, la ele se va ataşa o banderolă de culoare albastră menită a simboliza 

unirea. 

O primă distincţie românească, menită să onoreze pe supravieţuitorii bătăliei din 1848 de 

pe Dealul Spirii, a fost iniţiată de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1860 (prin Decretul 

nr. 2067 din 8 noiembrie), când a fost instituită medalia Pro Virtute Militari, prevăzută pentru 

prindere cu panglică tricoloră16. Chiar legiferată şi bătută, medalia nu a fost înmânată celor 

îndreptăţiţi, foarte probabil din motive politice, ea fiind distribuită beneficiarilor abia sub 

regimul Locotenenţei Domneşti din primăvara lui 1866. 

 

 
Panglica medaliei „Pro Virtute Militari” – 1860 

 

În aprilie 1861 autorităţile Principatelor Unite au intervenit pe lângă Marile Puteri în 

vederea recunoaşterii tricolorului ca pavilion al navelor comerciale româneşti. În conformitate 

cu conţinutul notelor difuzate în străinătate, drapelul ţării cuprindea tricolorul orizontal, dotat în 

partea superioară, spre a crea impresia că se respectă prevederile Convenţiei de la Paris, cu o 

eşarfă, de asemenea tricoloră, însă înfăţişată ondulat17.  

                                                 
15 Aurelia Bunea, Steagul poporului român din Transilvania în revoluţia din anii 1848-1849, în „Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie”, Cluj, XII, 1969, p. 37-52; Maria Dogaru, Tricolorul şi cocardele în contextul 
luptei revoluţionare paşoptiste, în „Revista de Istorie”, XXXI, 1978, p. 861-869; Maria dogaru, Simboluri 
naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 7.  
16 Anton Velcu, Steagurile României, în „Enciclopedia României”, I, p. 77.  
17 Tricolorul românesc, autori Adina Berciu Drăghicescu, Gheorghe Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David, Edit. 
Sigma, Bucureşti, 1995; Maria dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 9-10.  
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Peste un an, ministrul Afacerilor Externe al Principatelor Unite adresează puterilor 

garante o nouă notă în legătură cu pavilionul românesc. Prin cuprinsul acesteia, guvernul 

Principatelor Unite cerea Marilor Puteri să intervină la Poartă în vederea reglementării 

pavilionului moldo-valah pentru care făcuseră repetate demersuri, subliniindu-se faptul că 

această intervenţie trebuie să ducă de fapt la recunoaşterea oficială de către puterile garante a 

culorilor naţionale româneşti. În cele din urmă, aceste culori sunt recunoscute, iar din august 

1862 se renunţă la banderola ataşată conform prevederilor din 185818.  

La 1/13 septembrie 1863, cu prilejul aniversării a 15 ani de la luptele din Dealul Spirii, s-

au distribuit unităţilor militare noi drapele tricolore. Alexandru Ioan Cuza a rostit atunci o 

impresionantă cuvântare în cadrul căreia a definit steagul ţării: „Steagul e România! Acest 

pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele străbunilor noştri şi îmbelşugat cu sudoarea 

muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii, unde se vor 

naşte copii noştri! ... Steagul e totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga istorie a 

României”19.  

Aceste steaguri (1863) cuprindeau tricolorul dispus pe orizontală, roşu fiind în partea 

superioară. 

În centrul lor era gravată stema unită – acvila cruciată şi capul de bour, compoziţie 

menită a atesta noul statut politic al ţărilor române. Cele două steme reunite pe acelaşi steag erau 

înconjurate de o eşarfă ce avea înscrisă deviza „HONOR ET PATRIA”. Pe steag era ţesută şi 

iniţiala domnitorului20.  

 
Tricolorul din 186321

                                                 
18 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 10. 
19 A. Bunea, Steagul României, simbol mobilizator în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România (1850-1918), în 
„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”, Cluj, XIV, 1971, p. 299-311; Maria Dogaru, Simboluri naţionale: 
drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 10.  
20 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 10-11. 
21 Drapel al Regimentului 7 infanterie de linie. Pânza dreptunghiulară din mătase dublă tricoloră, având culorile 
dispuse orizontal, are pe centrul pânzei pictată o acvilă, pe pieptul căreia se află stema Principatelor Unite, iar sub 
aceasta o panglică roşie cu inscripţia " Honor et Patria". În colţurile libere se găseşte monograma "A" a 
domnitorului Al. I. Cuza. Are hampă din lemn negru, terminată în vârf cu o acvilă cruciată, de metal, aşezată pe un 
cartel. Drapelul a fost distribuit unităţii la 1 septembrie 1863, pe platoul Cotroceni, şi a rămas în dotare până în anul 
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Drapelul Principatelor Unite 1863-1866 

 

Odată cu înlăturarea lui Cuza, Locotenenţa domnească a înlocuit drapelele ostăşeşti cu 

altele, reprezentând tricolorul în aceeaşi dispunere, dar purtând pe suprafaţa lor denumirea şi 

numărul unităţii militare cărora le aparţineau22.  

După urcarea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern, conform prevederilor 

Constituţiei din 1866, legilor din 1867 şi 1872 în legătură cu alcătuirea stemei de stat, pe 

flamura drapelului tricolor se plasează o nouă compoziţie heraldică, cuprinzând simbolurile 

tradiţionale româneşti (acvila cruciată, capul de bour, însemnul Olteniei şi al ţinuturilor mării, 

doi lei (suporţii scutului) – evocare plastică a unirii înfăptuite de Mihai Viteazul în 1600), 

precum şi blazonul familiei domnitoare (scut sfertuit cuprinzând argint în cartierele 1 şi 4 şi 

negru în cartierele 2 şi 3) şi deviza acesteia (NIHIL SINE DEO). Aceasta a fost înfăţişarea 

steagurilor sub ale căror falduri au luptat ostaşii români în campaniile din 1877-1878. 

 

 

                                                                                                                                                             
1866 – Muzeul Naţional de Istorie a României, nr. inventar 75120, cu fişa întocmită de Şerban Constantinescu, 
Oana Ilie, ordin de clasare 2604 din 07.04.2003 – Tezaur, material preluat de pe site-ul www.cimec.ro. 
22 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 11. 
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Drapelul Principatelor Unite 1867-1872 

 

 
 

Stema 1867-1872 

 

 
 

Drapelul Principatelor Unite 1872 
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Stema 1872 

 

Adoptarea de către Principatele Unite, apoi de către România, a drapelului tricolor, a 

determinat o mai intensă utilizare a steagului, astfel compus, de către românii din provinciile 

româneşti supuse de imperiile vecine.  

 

 
 

Drapelul României 1881 
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Stema României 1881 

 

Diferitele acţiuni revoluţionare menite a duce la autodeterminarea Transilvaniei, în anul 

1918, au fost marcate de prezenţa tricolorului. El a reprezentat unul din mijloacele prin care 

ardelenii şi-au exprimat independenţa faţă de Ungaria, hotărârea lor – pe temeiul dreptului ca 

fiecare naţiune să dispună liber de soarta sa – de a se afla „printre naţiunile libere”, dorinţa lor 

nestrămutată de a se uni cu fraţii de peste Carpaţi23.  

Procesul de preluare a puterii în propriile mâini, constituirea organelor proprii de 

administraţie românească, a consiliilor naţionale şi a gărzilor naţionale româneşti, au fost, de 

asemenea, marcate de adoptarea tricolorului24.  

Pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de la alba Iulia din 18 noiembrie/1 

decembrie 1918 au înscris, noi pagini emoţionante în istoria tricolorului românesc. Din 

numeroasele mărturii istorice se constată rapiditatea cu care s-a generalizat acţiunea de 

confecţionare a diferitelor însemne tricolore pe tot cuprinsul Transilvaniei, semnificativ fiind că 

în diferite sate, firele ţesute şi brodate în straie populare reuneau aceste culori25.  

                                                 
23 Ibidem, p. 15. 
24 Ibidem, p. 15-16. 
25 Ibidem, p. 16.  
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Moment crucial în istoria neamului, evenimentul de la 1 decembrie 1918 marchează 

astfel şi în domeniul însemnului un episod de maximă intensitate.  

Reflectând sintetic istoria tumultuoasă a neamului, tricolorul a fost modificat în 1921 

doar în ceea ce priveşte înfăţişarea stemei ţării, gravată pe suprafaţa sa26. Cum era şi firesc, 

drapelul, reunind culorile albastru galben şi roşu, dispuse vertical (albastru fiind la hampă), a 

fost împodobit cu noua stemă a României, marcând prin compunerea sa, drumul poporului 

român spre înfăptuirea dezideratului său naţional. Este semnificativ faptul că şi prin cromatica 

stemei este evocat tricolorul.  

 

 

 
 

Drapelul României 1922-1947 

 

                                                 
26 Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1977; Maria dogaru, 
Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 16.  
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Stema României 1921 

 

După 1948, steagul tricolor a fost modificat prin plasarea în centrul său a unei noi steme 

ce simboliza o nouă formă statală, respectiv de republică populară şi, după 1965, socialistă27.  

 

 
 

Stema ţării: 1948-1952; 1952-1965; 1965-1989 

 

                                                 
27 Vezi şi Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 17. 
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Drapelul R.P.R. ianuarie-martie 1948 

 

 
 

Drapelul R.P.R. martie 1948-1952 

 

 
 

Drapelul R.P.R. 1952-1965 
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Drapelul R.S.R. 1965-1989 
 

Această reprezentare era în fapt o aliniere cu „toate ţările frăţeşti”, bazată pe ideologia 

comunistă, compoziţia fiind lipsită în realitate de simbolurile tradiţionale româneşti, tocmai de 

aceea, în decembrie 1989, când masele s-au ridicat împotriva totalitarismului, drept expresie a 

condamnării vechiului regim, a fost îndepărtat de pe flamura tricolorului însemnul heraldic ce se 

dovedise nedemn de istoria noastră naţională.  

 

Drapelul actual al României 

Însemnătatea deosebită a drapelului în viaţa societăţii româneşti a determinat 

reglementarea arborării sale prin legea nr. 75 din 1994 pe care o redăm mai jos.  

Art. 1. Modelul drapelului României şi intensitatea culorilor acestuia sunt cele prevăzute 

în anexa nr. 1. Drapelul României are formă dreptunghiulară. Lăţimea drapelului este egală cu 

2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fâşiilor culorilor sunt egale.  
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Art. 2. Drapelul României se arborează în mod permanent: a) pe edificiile şi în sediile 

autorităţilor şi instituţiilor publice; b) la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituţiilor 

de învăţământ şi cultură; c) la punctele pentru trecerea frontierei, precum şi la aeroporturile cu 

trafic internaţional; d) ca pavilion pentru navele de orice fel şi alte ambarcaţiuni ce navighează 

sub pavilion românesc.  

Art. 3. Drapelul României se arborează temporar: a) cu prilejul zilei naţionale a 

României şi al altor sărbători naţionale, în locurile publice stabilite de autorităţile locale; b) cu 

ocazia festivităţilor şi ceremoniilor oficiale cu caracter local, naţional şi internaţional, în locurile 

unde acestea se desfăşoară; c) cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de şefi de stat 

şi de guvern, precum şi de înalte personalităţi politice reprezentând principalele organisme 

internaţionale interguvernamentale, la aeroporturi, gări, porturi şi pe diferite trasee; d) în cadrul 

ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare; e) cu ocazia desfăşurării competiţiilor 

sportive, pe stadioane şi alte baze sportive; f) în timpul campaniilor electorale, la sediul 

birourilor, comisiilor electorale şi al secţiilor de votare.  

Art. 4. Drapelul României poate fi arborat de persoane fizice la domiciliul sau reşedinţa 

lor, precum şi de persoane juridice, altele decât cele prevăzute la art. 3, la sediile acestora.  

Art. 5. Drapelul României se arborează la sediul misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare ale statului român din străinătate, precum şi la reşedinţa şefilor misiunilor diplomatice 

şi oficiilor consulare, potrivit uzanţelor de protocol. De asemenea, drapelul României se 

arborează sub formă de fanion, pe mijloacele de transport ale şefilor de misiuni diplomatice şi 

oficii consulare române, în deplasările oficiale ale acestora.  

Art. 6. Drapelul României în bernă se arborează în zilele de doliu naţional, stabilite de 

Guvern.  

Art. 7. Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul României numai împreună cu 

drapelul naţional şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi 

reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor 

prezentei legi. Arborarea drapelului României la manifestările care se desfăşoară sub egida 

organizaţiilor internaţionale se face potrivit reglementărilor şi uzanţelor internaţionale. În 

locurile în care se arborează drapelul României poate fi arborat şi drapelul Consiliului Europei.  

Art. 8. În situaţia în care o dată cu drapelul României se arborează şi unul sau mai multe 

drapele de stat străine, drapelul României se arborează astfel: a) când drapelul României se 
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arborează alături de un singur drapel de stat străin, drapelul României se va aşeza în stânga, 

privind drapelele din faţă; b) când drapelul României se arborează alături de mai multe drapele 

de stat străine şi numărul drapelelor este impar, drapelul României se va aşeza în mijloc. Dacă 

numărul drapelelor este par, drapelul României va fi aşezat în stânga drapelului împreună cu 

care ocupă centrul, privind drapelele din faţă. Toate drapelele de stat care se arborează vor avea 

dimensiuni egale şi vor fi amplasate la acelaşi nivel28.  

                                                 
28 Legea nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, publicată în M. Of. nr. 237 din 26 aug. 1994. 
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