
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA ĐEPUTAŢILOR 

LEGE 

SENATUL 

pentru institurea anului 2021 - „Anul Tudor Vladimirescu" 
i declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu, 

drept eroi ai naţiunii române 

Parlamentul României adoptâ prezenta lege. 
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Art. 1. - Se institute anul 2021 ca „Anul Tudor Vladimirescu" 
în România. 
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Art. 2. — (1) Cu prilejul sărbătoririi „Anului Tudor 
Vladimirescu" se organizează evenimente menite să marcheze aspecte 
cu ocazia împlinirii a 200 de ant de la Revoluţia de la 1821 condusă de 
Tudor Vladimirescu şi care a fost unul dintre evenimentele care au 
marcat începutul procesului de renaştere naţională a României. 

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot 
acorda sprij in logistic i/sau frnanciar, după caz, pentru programe de 
promovare a „Anului Tudor Vladimirescu". 

(3) Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de 
Radiodifuziune pot include în programul zilei aspecte de la 
evenimentele ocazionate de sărbătorirea „Anului Tudor Vladimirescu". 

Art. 3. — (1) Se declară erou al naţiunii române Tudor 
Vladimirescu, pentru rolul marcant, curajul, eroismul şi sacrificiul lui 
din timpul Revoluţiei din 1821. 
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(2) Se declară eroină a naţiunii române Ecaterina Teodoroiu, 
pentru rolul marcant, curajul, eroismul şi sacrificiul ei din timpul 
Primului Război Mondial. 

Art. 4. - Ceremoniile se vor desfăura anual, în data de 
23 ianuarie, respectiv, 22 august şi pot fi marcate de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice 
de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi 

manifestări cu caracter cultural-stiintific. 

Art. 5. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
pot sprij ini material sau logistic organizarea şi desfăurarea programelor 
i manifestărilor prevăzute Ia art. 4, în limita alocărilor bugetare. 

(2) Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de 
Radiodifuziune pot include în programul zilei aspecte de la 
evenimentele ocazionate de la manifestările dedicate acestor sărbători. 
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Áceastă lege a fost adopt ată de Parlarnentul României, 
cu respectarea prevederilor apt. 75 şi ale apt. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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