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Proiectului  de Lege pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou Naţional " 

 
    În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege 
pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou Naţional ", cu adresa PLx 326, înregistrat cu nr. 
4c-13/653 din data de 6 septembrie 2021. 

   Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din  
30 iunie  2021. 

    Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea lui Ion. C. Brătianu ca „Erou 
Naţional”, intervenţia legislativă fiind argumentată în expunerea de motive prin faptul că acesta 
este considerat artizanul aducerii în fruntea ţării a viitoarei Dinastii Române, în anul 1866, cu 
merite incontestabile în cele mai importante schimbări democratice ale naţiunii noastre în 
secolul al - XIX - lea, precum declararea şi cucerirea Independenţei de Stat la 1877-1878, cel 
care în fruntea elitelor ţării a luat parte la evenimentele care au făcut dintr-o ţară mică de la 
gurile Dunării un regat puternic şi preţuit în lume. 

    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 7 octombrie 
2021. 

   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic și Social și 
punctul de vedere al Guvernului, transmis în data de 22 iunie 2021, prin care propune ca 
Parlamentul să decidă asupra oportunității acestei inițiative legislative. 

    În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

    Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

                    Mihai Alexandru Badea                                     Ladanyi Laszlo-Zsolt 
                              
 
Expert parlamentar, 
Andrada Armencea 
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