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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru institurea anului 2021 - „Anul Tudor Vladimirescu” 

si declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei Teodoroiu, 
drept eroi ai natiunii romane

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Se instituie anul 2021 ca „Anul Tudor Vladimirescu”
in Romania.

(1) Cu prilejul sarbatoririi „Anului Tudor 

Vladimirescu” se organizeaza evenimente menite sa marcheze aspecte 

cu ocazia implinirii a 200 de ani de la Revolutia de la 1821 condusa de 

Tudor Vladimirescu si care a fost unul dintre evenimentele care au 

marcat inceputul procesului de renastere nationals a Romaniei.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot 

acorda sprijin logistic si/sau fmanciar, dupa caz, pentru programe de 

proniovare a „Anului Tudor Vladimirescu”.
(3) Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de 

Radiodifuziune pot include in programul zilei aspecte de la 

evenimentele ocazionate de sarbatorirea „Ai^^lui Tudor Vladimirescu”.

Art. 2.

Art. 3. - (1) Se declara erou al natiunii romane Tudor 

Vladimirescu, pentru rolul marcant, curajul, eroismul si sacrificiul lui 

din timpul Revolutiei din 1821.
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(2) Se declara eroina a natiunii romane Ecaterina Teodoroiu, 
pentru rolul marcant, curajul, eroismul si sacrificiul ei din timpul 

Primului Razboi Mondial.

Art. 4. - Ceremoniile se vor desfasura anual, in data de 

23 ianuarie, respectiv, 22 august si pot fi marcate de autoritatile 

administratiei publice centrale si locale, precum si de institutiile publice 

de cultura din tara si din strainatate, prin organizarea unor programe si 
manifestari cu caracter cultural-stiintific.
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Art. 5. - (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale 

pot sprijini material sau logistic organizarea si desfasurarea programelor 

si manifestarilor prevazute la art. 4, in limita alocarilor bugetare.
(2) Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de 

Radiodifuziune pot include in programul zilei aspecte de la 

evenimentele ocazionate de la manifestarile dedicate acestor sarbatori.
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I Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in sedinta din 10 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.
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