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Proiectului de Lege pentru conferirea titlului onorific de “Martir şi Erou al Naţiunii 
Române” lui Avram Iancu pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului 

românesc 
 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate 
spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru conferirea titlului onorific de 
“Martir şi Erou al Naţiunii Române” lui Avram Iancu pentru viaţa închinată şi jertfită 
spre propăşirea neamului românesc, trimis cu adresa  Pl-x 194 din 14 aprilie 2014, şi 
înregistrată cu nr. 4c-11/452 din 14 aprilie 2014, respectiv 4c-10/85 din 15 aprilie 2014. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 8 aprilie 2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu  unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1354 din 9 septembrie 2013. 
       Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare conferirea 
titlului onorific de “Martir şi Erou al Naţiunii Române” lui Avram Iancu pentru viaţa 
închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă a dezbatut iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 3 iunie 2014, la lucrări fiind prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 22 de 
membrii ai Comisiei. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 decembrie 2014, prezenţa deputaţilor fiind cea 
consemnată în listele de prezenţă. 
          În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
celor două Comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  adoptarea  proiectului de Lege pentru  
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conferirea titlului onorific de “Martir şi Erou al Naţiunii Române” lui Avram Iancu 
pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc, cu amendamentele 
admise. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 
        
                PREŞEDINTE,                                                                                 SECRETAR,                                    

Liviu-Bogdan CIUCĂ                                                             Sorin Constantin STRAGEA 
   
 
 
 
 
          PREŞEDINTE                                                                                               SECRETAR, 

Gigel-Sorinel ŞTIRBU                                                                         Florin Alexandru ALEXE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sef Serviciu, 
Ciprian Bucur 
 
Consilier,  
Roxana Zegrean 
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  ANEXA  
 
la proiectul de Lege pentru conferirea titlului onorific de „Martir şi Erou al Naţiunii Române”  
lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc 

        

 

  

 
 

Nr. 
crt. Text proiect de Lege Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. LEGE 

pentru conferirea titlului 
onorific de „Martir şi Erou al 
Naţiunii Române” lui Avram 
Iancu, pentru viaţa închinată 
şi jertfită spre propăşirea 
neamului românesc 

LEGE 
 

pentru conferirea titlului de „Erou al 
Naţiunii Române” lui Avram Iancu, 
pentru viaţa închinată şi jertfită spre 
propăşirea neamului românesc 
 

Autor – Comisia Juridică şi 
Comisia  pentru cultură 

Pentru corelare cu 
textul modificat din 
amendament 

2. Articol unic. - Pentru 
cinstirea în mod deosebit a 
memoriei Iui Avram Iancu 
(1824-1872), considerat cel 
mai mare erou naţional al 
românilor din Transilvania, 
cu merite excepţionale în 
afirmarea identităţii şi a 
drepturilor naţionale pe 
teritoriul strămoşesc, se 
conferă fostului conducător 
al revoluţiei române din 
1848-1849 din Transilvania 
titlul onorific de „Martir şi 
Erou al Naţiunii Române”. 

 

Articol unic. - Pentru cinstirea în 
mod deosebit a memoriei Iui 
Avram Iancu (1824-1872), 
considerat cel mai mare erou 
naţional al românilor din 
Transilvania, cu merite 
excepţionale în afirmarea identităţii 
şi a drepturilor naţionale pe 
teritoriul strămoşesc, se conferă 
fostului conducător al revoluţiei 
române din 1848-1849 din 
Transilvania titlul de „ Erou al 
Naţiunii Române”. 
 

Autor – Comisia Juridică şi 
Comisia  pentru cultură 
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