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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1. 

(1) Prezenta lege reglementează organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a 

României - 1 Decembrie la nivelul administraţiei publice centrale şi locale. 

(2) Ziua Naţională a României va fi marcată de autorităţile publice centrale şi locale şi de celelalte 

instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative cu caracter 

evocator şi ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi ceremonii militare specifice, organizate de 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi de celelalte instituţii din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Art. 2. 

(1) Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile necesare pentru ca în această 

zi drapelul României să fie arborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea 

drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 

autorităţile şi instituţiile publice şi pentru buna desfăşurare a acţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (2). 

(2) În Capitală şi în municipiile reşedinţă de judeţ se vor organiza ceremonii de sărbătorire a Zilei 

Naţionale a României, pe baza normelor convenite între instituţiile prefectului, consiliile judeţene, 

consiliile locale şi comenduirile de garnizoană. La solicitarea primarilor pot fi organizate ceremonii 

militare de sărbătorire a Zilei Naţionale a României şi la nivelul altor unităţi administrativ-teritoriale. 

Art. 3. 

Finanţarea cheltuielilor necesare organizării ceremoniilor militare specifice se face în conformitate cu 

legile în vigoare. 

Art. 4. 

La nivelul municipiilor şi oraşelor, o arteră principală de circulaţie centrală va purta denumirea de "1 

Decembrie 1918". 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 

76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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