
EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect legislativ pentru declararea lui l^tefan cel Mare, Domnitor al 
Moldovei, drept erou nafional patron istoric al culturii romane^ti

§tefan al Ill-lea (1438/1439, Borze§ti - 2 iulie 1504, Suceava) a fost Domnitor al Moldovei 
intre anii 1457 §i 1504. NSscut in dinastia Mu§atinilor, a fost fiul lui Bogdan al Il-lea §i a 
condus Moldova timp de 47 de ani, fiind cea mai lunga domnie din epoca medievala din 
T^ile Romane.

§tefan cel Mare este considerat o personalitate marcanta a istoriei Romaniei, inzestrat cu 
mari calitali administrative, diplomatice §i militare. Sub domnia sa, Moldova a atins v^ful 
dezvoltarii sale ca stat medieval, avand parte de o perioada indelungata de stabilitate interna, 
prosperitate economica §i lini§te sociala.

Acfinnile sale militare au avut un ecou continental important. In 1475, dupa batalia de la 
Vaslui, in care §tefan a infrant armata otoman^ Papa Sixtus al IV-lea i-a acordat titlul de 
Athleta Christi (Campionul lui Hristos), scriindu-i ca faptele sale „au adus atata celebritate” 
numelui sau, incat este „in gura tuturor §i in unanimitate foarte mult laudat”. La trei decenii 
dupS moartea lui §tefan, regele Sigismund al Poloniei s-a referit la domnitorul rom^ ca 
Stephanus Ille Magnus (Acel Mare §tefan).

Astazi, Romania se mandre§te cu o bogata arhitectura religioasa, mo§tenind inclusiv 21 de 
biserici al c&’or ctitor a fost marele domnitor. Totodat^ de numele lui sunt legate §i iaca§e de 
cult la Muntele Athos. Apropierea lui §tefan cel Mare de religia cre§tin-ortodoxa este atat de 
semnificativS incat, in anul 1992, acesta a fost canonizat de catre Biserica Ortodoxa Rom^a, 
devenind „§tefan cel Mare §i Sfant”.

Printre cele mai semnificative edificii religioase ridicate de §tefan cel Mare este §i 
Manastirea Neam|, cel mai mare §i mai vechi a^ezSmant monahal din Moldova, fiind declarat 
monument istoric. Pentru Moldova, realizarile lui §tefan cel Mare vor ram^e in veci ca un 
simbol de mandrie.

Propun, prin prezenta motivare §i proiectul de lege aferent, in semn de recuno^tinfa pentru 
rolul sau marcant in istorie §i mo§tenirea culturala pe care a lasat-o in con§tiinfa poporului 
roman, declararea domnitorului §tefan al Ill-lea Mu§at, Domnitor al Moldovei, supranumit 
§tefan cel Mare, drept erou national §i patron istoric al culturii romane§ti.

Proiectul legislativ propune ziua de 2 iulie pentru marcarea evenimentelor de comemorare 
§i cinstire a memoriei lui $tefan cel Mare. Aceasta este data de deces a domnitorului, precum 
§i ziua in care este praznuit de catre Biserica Ortodoxa Rom^a.
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