Consiliul Local
Orăştie

Primăria Municipiului
Orăştie

ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL
LEGE nr.96 din 20 mai 1998
privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Casa de Cultură
Orăştie

ORGANIZEAZĂ

Art. 1. - (1) Se proclamă ziua de 26 iunie Ziua
drapelului naţional.
(2) 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.
Text publicat în M.Of. nr. 190/22 mai. 1998

ZIUA DRAPELULUI
NAŢIONAL
Orăştie
Sâmbătă, 26 iunie 2021
Ora 10:00 – Piaţa „Aurel Vlaicu”
(la catargul din faţa Primăriei)

E.P.P.

PROGRAM:

ZIUA DRAPELULUI
NAŢIONAL

Sâmbătă, 26 iunie 2021

Conform unei legende foarte răspândite, culorile roșu, galben
și albastru ar fi fost utilizate încă din vechime de către români ca
simbol al lor sau de alții pentru a-i desemna pe aceștia. Aceste
culori se regăsesc pe diplomele emise de Mihai Viteazul, pe

Ora

10:00

– Piaţa „Aurel Vlaicu”:

(la catargul din faţa Primăriei Municipiului Orăştie)

- Întâmpinarea Drapelului Naţional şi montarea
lui pe catarg;

scuturi și pe lambrechinii stemelor dar, deoarece până la

- Slujba de sfinţire a Drapelului Naţional;

începutul secolului XIX, conștiința de a forma un neam nu

- Intonarea Imnului de Stat al României şi

exista decât la câțiva cărturari precum Grigore Ureche, ele nu
erau folosite pentru a îi identifica specific pe români, iar
steagurile țărilor românești, până în al doilea deceniu al secolului
XIX,

erau

cele

moștenite

din

Evul

mediu,

cu

arborarea Drapelului Naţional;
Alocuţiuni:
- Ovidiu Laurenţiu Bălan - Primarul Municipiului Orăştie;

o simbolistică heraldică fără legături cu ideea modernă de

- Detaşamentul de Pompieri Militari Orăştie.

"națiune":

- Miron Simedrea – Asociaţia „Orăştie – vatră de cultură

Tricolorul ca simbol al națiunii românești apare la începutul

stămoşească”

secolului XIX : astfel, este de remarcat prezența celor trei culori
în canafii și în picturile de pe pânza drapelului răscoalei lui Tudor
Vladimirescu, în cadrul căreia li se atribuie pentru prima oară
semnificația: "Libertate (albastrul cerului), Dreptate (galbenul
ogoarelor), Frăție (roșul sângelui)".
Tricolorul a fost adoptat întâi în Țara Românească, în 1834,
ca drapel de luptă.

Participanții sunt rugați să respecte Legea 55/2020,
H.G. 636/12 iunie 2021 și H.C.J.S.U. 91/2021 privind
portul măștii – obligatoriu la adunări publice, chiar
dacă acestea se desfășoară în spații deschise, precum și
respectarea distanțării fizice între aceștia.

