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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENATUL

Comisia pentru cultura §i media Nr. XXXI/88/10.06.2021

RAPORT
asupra Propiinerii legislative pentru dedararea lui Ion. C. Bratianu ca

„Erou National”
(L151/2021)

Cu adresa L151/2021 din 10 mai a.c., Comisia pentru cultura si media a 
fost sesizata m fond cu Propunerea legislativa pentru dedararea lui Ion. C. 
Bratianu ca „Erou National” (initiator: Gheorghe Andrei-Daniel - deputat 
PNL).

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare dedararea lui Ion C. 
Bratianu drept „Erou Nationai“, interventia legislativa fiind argumentata in 
Expunerea de motive prin faptul ca acesta este considerat „artizanul aducerii in 
fmntea tdrii a viitoarei Dinastii Romdne, in anul 1866, cu merite incontestabile in 
cele mai importante schimbdri democratice ale natiunii noastre in secolul al XIX- 
lea, precum dedararea §i cucerirea Independentei de Stat la 1877-1878, cel 
care in fruntea elitelor tdrii a luat parte la evenimentele care au fdcut dintr-o fard 
micd de la gurile Dundrii un regat puternic si pretuit in lume

Cu nr. 3449/21.04.2021, Consiliul Economic si Social ne-a comunicat 
avizul nefavorabil asupra acestei initiative legislative, cu argumentul ca „nu 
este necesar ca onorarea unei personalitdti istorice sd facd obiectul unui 
protect de lege, mai ales contindnd un articol unic, care nu prevede activitdti 
menite sd conducd la intelegerea acestei personalitdti istorice”.

Propunerea legislativa a primit aviz negativ din partea Consiliului 
Legislativ, cu argumentul principal ca aceasta initiativa legislativa are un 
caracter pur declarativ, prin care nu se constituie in mod efectiv drepturi si 
obligatii, acest caracter fiind de natura sa determine ambiguitati cu privire la
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efectele pe care legea le-ar putea produce. Avizul Consiliului Legislativ a fost 
comunicat sub nr. 279/6.05.2021.

in data de 2 iunie a.c., sub semnatura initiatorului, dl. deputat Andrei- 
Daniel Gheorghe, la sediul Comisiei au fost depuse o serie de amendamente la 
propunerea legislativa.

Propunerea legislativa a fost dezbatuta de Comisia pentru cultura si media 
in sedintele sale din 27 mai si 10 iunie 2021, sedinte desfasurate in format 
online.

in conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, la dezbateri a participat 
domnul Demeter Andras Istvan, secretar de stat in Ministerul Culturii.

in urma dezbaterilor, tinand seama si de argumentele cuprinse in avizele 
primite, Comisia a hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, sa 
adopte raport de respingere. in consecinta, amendamentele depuse de initiator 
au fost si ele respinse si figureaza in Anexa la prezentul raport.

Comisia pentru cultura si media supune plenului Senatului spre dezbatere 
raportul de respingere, cu amendamente respinse si Propunerea legislativa 
pentru declararea liii Ion. C. Brdtianu ca „Erou National”.

in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 
din categoria legilor ordinare, urmand a fi dezbatuta §i adoptata de plenul 
Senatului in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constitulie.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constitulia Romaniei, republicata §i art. 92 
alin. (7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima 
Camera sesizata.

SECREXAR.

Senator Viorel^ice^rd BADEA Senator Sorin UAVMC
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Anexa la Raportul nr. XXXI/88/10.06.2021

AMEND AMENTE RESPINSE

la Propunerea legislative pentru declararea lui Ion. C. Bratianu ca „Erou National” (L151/2021)

Nr. Amendamentele respinse de Comisia pentru 
cultura mediaTextul Propunerii legislative Motivatiecrt.

1.
Articol unic
Pentru onorarea memoriei lui Ion C. Bratianu 
(1821-1891), considerat artizanul aducerii m 
fruntea tarii a viitoarei Dinastii Romane, in anul 
1866, cu merite incontestabile in cele mai 
importante schimbari democratice ale natiunii 
noastre in secolul al XlX-lea, precum declararea 
cucerirea independentei de stat, care impreuna 
dar si in fruntea, de foarte multe ori, a elitelor 
tarii a reusit sfaramarea jugului otoman si a facut 
din tara mica, necunoscuta §i pierduta de la gurile 
Dunarii, regatui putemic si pretuit de toate 
popoarele lumii, este declarat „Erou al Natiunii 
Romane".

Articolul unic devine articolul 1, cu urmatorul 
cuprins:
„Art 1.- Pentru onorarea memoriei sale. Ion C. 
Bratianu (1821-1891), considerat artizanul 
aducerii, in anul 1866, in fruntea tarii a viitoarei 
Dinastii Romane, personalitate cu merite 
incontestabile in cele mai importante schimbari 
istorice ale natiunii noastre in secolul al XlX-lea, 
precum declararea si cucerirea independentei de 
stat, declararea Romaniei ca regat, precum si 
modemizarea si organizarea democratica a tarii, 
este declarat „Erou National".

1

Autor: deputat Daniel Andrei Gheorghe, grup 
PNL

I

Respins cu majoritatea voturilor membrilor 
Comisiei

2. Dupa articolul 1 se introduc 2 noi articole, art. 
2 si art 3, cu urmatorul cuprins:

„Art. 2. Ceremoniile dedicate celebrarii i
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„Eroului National” . Ion C. Bratianu se vor 
desfasura anual, in data de 2 iunie si pot fi 
marcate de autoritatile administratiei publice 
centrale si locale, de institutiile publice de cultura 
din tai-a si din strainatate, precum si de 
organizatiile nonguvemamentale prin organizarea 
de manifestatii cu caracter comemorativ si 
cultural-^tiintific.

Art. 3.- (1) Autoritatile administratiei publice 
centrale si locale pot sprijini material sau logistic, 
dupa caz, organizarea si desfasurarea programelor 
§i manifestatiilor prevazute la art. 2, m limita 
fondurilor disponibile.
(2) - Societatea Romana de Televiziune si 
Societatea Romana de Radiodifuziune pot include 
m programul zilei aspecte de la evenimentele 
ocazionate de la manifestarile dedicate acestei 
sarbatori.”

Autor: deputat Daniel Andrei Gheorghe, grup 
PNL

Respins cu majoritatea voturilor membrilor 
Comisiei
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