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Comisia pentru administra^ie publica
Nr. XXX/306/26.10.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru instituirea anuluiZOZl - "A/iu/ Tudor 

Vladimirescu"si declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei 

Teodoroiu, drept eroi ai natiunii romdne

(L6Z1/Z0Z0)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administrate publica prin adresa nr. L621/2020 
din data de 05.10.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru instituirea anului 
2021 - "Anul Tudor Vladimirescu" si declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai natiunii romdne, ini^iata de: §tirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL; 
Vilceanu Dan - deputat PNL.

Propunerea legislative are ca scop instituirea anului 2021 - „Anul Tudor Vladimirescu" 
si, totodata, declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai natiunii 
romane.

Potrivit Expunerii de motive, „Ecatenna Teodoroiu, cercetasa ^i participantd la Primul 
Rdzboi Mondial, s-a sacrificat eroic in bdtdlio de la Mdrdsesti, in momentul in core se ofla 
infruntea unui pluton de infanterie ol Armotei Romdne, lovitd in inima ei generoasd de doud 
gloonte de mitralierd, in anul 1917". Totodata, se men|:ioneaza ca „se declard drept erou ol 
natiunii romdne, Tudor Vladimirescu, pentru curojul sou dovedit in Revolutia de la 1821 pe care 
a condus-o, miscore care avea ca scop eliberorea popoorelor crestine de sub dominatio 
Otomond".

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a dat un aviz favorabil cu 
observatii si propuneri.
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Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legisiativa a dat un aviz
favorabil.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia^ de capital a transmis un 
aviz favorabil.

Comisia pentru cultura $i media a transmis un aviz favorabil.

Guvernul nu a transmis punct de vedere scris asupra propunerii legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, online, m conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, din partea 
Ministerului Culturii, domnul secretar de stat Mihai Firica.

In ^edinfa din 26 octombrie 2020, membrii Comisiei pentru administrafie publica au 
analizat propunerea legisiativa si au hotarat, cu majoritatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de admitere.

La lucrarile comisiei au fost prezen5;i 8 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi.

Prin continutul sau normativ, propunerea legisiativa face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] din 
Constitu{;ia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[l] din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Comisia pentru administrafie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere §i propunerea legisiativa.

Pre$edinte,
SenatoKjCdrciumaru Florin

Secretar,
Senator Dogariu Eugen
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