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HOTĂRÂRE 

Proiect transmis şi înregistrat la 
Cabinet Secretar General al Sectorului 2 

sub nr. 4852/07.12.2022 

pentru aprobarea demersurilor privind desfiinţarea construcţiei reprezentând bustul 
lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ştefan de pe raza administrativ teritorială a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

Consi liul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, a les în condiţiile Legii nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 2 15/200 1, precum şi pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşi lor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în 

şedinţă , astăzi, _ ___ _ 

Luând în considerare proiectul de /10tiirâre ini/iat de dl Feroiu Dumitru-Silviu, consilier 

local, pentru aprobarea demersurilor privind desfiin/area construc/iei reprezentând bustul lui 

Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ştefan de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de dl Feroiu Dumitru-Silviu, consilier local în cadrul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 242391/14.1 2.2022 întocmit de către Direcţia Juridică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 237745/13.12.2022 întocmit de către Direcţia Urbanism, 

Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate nr. 246052/20.12.2022 întocmit de către Direcţia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de fundamentare nr. 52213/08.12.2022 întocmită de către Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consi liului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 a l Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu 

Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Articolul 6 din Carta Tribunalului Internaţional Militar din 8 august 1945 ; 

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Decizia-cadru 2008/913/Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) a Consiliului din 28 

noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei 



prin intermediul dreptului penal; 

- Art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3112002 privind interzicerea 

organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a 

promovării cultului Persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra 

umanităţii şi de crime de război , cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborai cu art. 166 alin. (2) lit. m) şi alin. (4) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modţflcările şi 

completările ulterioare," 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor pentru desfiinţarea construcţiei reprezentând 

bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf. Ştefan de pe raza administrativ teritorială a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti . 

Art.2 Se împuterniceşte Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, să obţină avizele necesare şi 

Autorizaţia de desfiinţare, precum ş i pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului vor asigura efectuarea demersurilor pentru restituirea 

lucrării de artă către autor, depozitarea sau valorificarea acesteia, după caz, în condiţi ile actului 

de dobândire. 

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, 
ELENA NIŢĂ 

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de _ pagini şi a fos t adoptată de Co11sili11l local al Sectorului 2 a l M1111icipiul11i 
B11c11reşli în şedin{a din data de cu respectarea pre vederi/or art. 140 din Ordona11{a de Urgentă a 
G11vern11l11i nr. 5712019 privind Codul administrativ, c11111odijicările şi completările ulterioare. 
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REFERAT DE APROBARE 

0.H XIOIJ ,„ 

Mircea Vulcănescu a fost judecat şi condamnat de Tribunalul Poporului În 1945, 
respectiv 1946 PENTRU CRIME DE RAZBOI. 

Mircea Vulcănescu a fost demnitar al statului român, a făcut parte din guvernul 
Antonescu din ianuarie 1941 până în august 1944, timp în care a participat la zeci de consilii 
de miniştri în care s-au discutat aspecte ce ţin de pregătirea şi luarea de decizii cât se poate 
de practice pentru exterminarea populaţiei evreieşti şi rome, pentru excluderea din societate a 
acestora, la care Mircea Vulcănescu a contribuit direct. 

Mircea Vulcănescu în postura sa de subsecretar de stat în ministerul finanţelor a fost 
implicat în maniera în care Banca Naţională şi ministerul finanţelor au pus în aplicare 
deposedarea de averi, de bijuterii şi de bani a evreilor deportaţi în Transnistria şi a avut o 
contribuţie la maniera rapidă în care aceştia au pierit în Transnistria. 

Mircea Vulcănescu a fost condamnat În 1946 la opt ani Închisoare uncie a murit 
În 1952. Fiica sa, Măriuca a contestat acea decizie, dar Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a respins acţiunea În 2019, contestaţia fiind judecată În condiţiile regimului 
democratic. 

Dupa ce a analizat toate datele din dosar, Curtea de Apel Bucuresti a admis apelul 
Ministerului Finantelor, a anulat decizia Tribunalului si a rejudecat intregul caz. 
Sentinta: "Respinge cererea de constatare a caracterului politic al condamnarii autorului 
reclamantei, Mircea Vulcanescu". 

Curtea de Apel a sustinut ca instanta inferioara a motivat insuficient legatura dintre 
condamnarea lui Mircea Vulcanescu si prevederile OUG nr. 214/1999. 

"Instanta trebuie sa prezinte motivele care au determinat-o sa pronunte solutia, 
respectiv sa arate in concret, in raport de probele dosarului, situatia de fapt pe care o retine in 
cuprins si sa demonstreze aplicarea regulii de drept incidente, referirea generica la probele 
administrate sau expunerea unor texte de lege, fiind insuficienta pentru a satisface 
standardele normei a caror incalcare va conduce la desfiintarea hotararii, fiind vorba 
de o lipsa a motivarii", explica Curtea de Apel Bucuresti. 

Instanta a analizat sentinta primita de Mircea Vulcanescu cu prevederile Legii nr. 
221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative as imilate 



acestora pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, in baza carora se pot 
constata caracterul politic al sentintelor. 
Concluzia 

"Considerentele reclamantei vizand caracterul politic al acestei condamnari, 
sustinerile potrivit carora scopul condamnarii nu a fost acela de a suprima o activitate 
infractionala reala sau punctele de vedere exprimate de institutii si entitati de profil in 
analiza din perspectiva istorica, politica si etica a perioadei in care s-au luat deciziile de 
condamnare impotriva autorului reclamantei, Mircea Vulcanescu, in opinia Cm·tii, nu 
pot fi considerate ca relevante in analiza cererii de constatare a caracterului politic al 
condamnarii autorului reclamantei, Mircea Vulcanescu, la pedeapsa de 8 ani temnita 
grea si la pedeapsa de 3 ani detentie riguroasa („.) in sensul Legii nr. 221/2009, esential 
fiind faptul ca la baza condamnarii in discutie nu a stat împotrivirea fata de regimul totalitar 
instaurat la data de 6 martie 1945 si nici unul dintre scopurile prevazute la art. 2 alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21411999", conchide Curtea de Apel Bucuresti. 

Analizând reglementările legale în vigoare: 

Articolul 6. Din Carta Tribunalului Internaţional Militar 08.08.1945 

1. Tribunalul stabilit prin acordul la care se face referire în articolul 1 al 
prezentei Convenţii pentru judecarea ş i pedepsirea marilor infractori de război ai 
ţărilor Axei Europene are puterea de a încerca şi de a pedepsi persoanele care, 
acţionând în interesul ţărilor din Axa Europeană, ca persoane fizice sau ca membri 
ai organizaţiilor, au comis una dintre următoarele infracţiuni. 
Următoarele acte sau oricare dintre ele sunt infracţiuni care intră în competenţa 
Tribunalului pentru care există o responsabilitate individuală : 
(A) CRIME ÎMPOTRIVA PĂCII: şi anume, planificarea, pregătirea, iniţierea 
sau conducerea unui război de agres iune sau un război care încalcă tratatele, 
acordurile sau asigurările internaţionale sau participarea la un plan comun sau 
conspiraţie pentru rea lizarea oricăruia de mai sus; 
(B) CRIME DE RĂZBOI: şi anume, încălcări ale legilor sau obiceiurilor de 
război. Astfel de încălcări includ, dar nu se limitează la, asasinarea, maltratarea 
sau deportarea la munca de sclav sau în orice alt scop a populaţiei civile din sau pe 
teritoriul ocupat, uciderea sau maltratarea prizonierilor de război sau a persoanelor 
de pe mare(ape, ocean). Uciderea ostaticilor, jefuirea proprietăţii publice sau 
private, distrugerea oraşelor sau a satelor sau devastarea care nu este justificată de 
necesităţile militare; 
(C) CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII: anume, uciderea, exterminarea, 
sclavia, deportarea şi alte acte inumane comise împotriva oricărei populaţii civile, 
înainte sau în timpul războiului ; sau persecuţii pe motive politice, rasiale sau 
religioase în executarea sau în legătură cu orice infracţiune aflată în jurisdicţia 
Tribunalului, indiferent dacă acestea încalcă sau nu legislaţia internă a ţării în care 
s-au săvârşit. 
Liderii, organizatorii, instigatorii şi complicii care participă la formularea sau 
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executarea unui plan comun sau conspiraţie pentru săvârşirea oricăreia 
dintre infracţiunile de mai sus sunt responsabili pentru toate acţiunile 

îndeplinite de orice persoană în executarea unui astfel de plan. 
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ OUG. 31 din 2002 actualizata, privind 

interzicerea rganizaţiilor, simbolurilor şi fapte lor cu caracter fascist, legionar, rasist 
sau xenofob şi a promovării cultului Persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război 

3. Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 
combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin 
intermediul dreptului penal 

Faţă de cele mai sus-menţionate, 

PROPUN 

Consiliului Local al Sectorului 2 spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea demersurilor privind desfiinţarea construcţiei reprezentând bustul lui Mircea 
Vulcănescu din parcul Sf Ştefan de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

CONSILIER LOCAL, 

FEROIU DUMITRU-SILVIU 
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DIRECŢIA JURIDICĂ 
Serviciul Asistenţă Juridică 

2!+2301 Nr. „ „. „ „ „ „ „ „/ 14. 12.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
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Prin adresa nr. 237742/07. 12.2022, Direcţia Administraţie Publ ică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 ne-a transmis în copie documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre privind înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ştefan 

de pe raza municipiului Bucureşti din Sectorul 2, în vederea analizări i şi întocmirii, după caz, a 
raportu lui de specialitate, potrivit rezoluţiei Secretarului General al Sectorului 2. 

Prin documentaţia primită, respectiv prin Referatul de Aprobare întocmit de dl 
consilier local Feroiu Dumitru Silviu, se susţine că Mircea Vulcănescu a fost demnitar al statului 
roman, a făcut parte din guvernul Antonescu din ianuarie 1941 până în august 1944, timp în care 
a participat la zeci de consilii de miniştrii în care s-au discutat aspecte ce ţ in de pregătirea ş i 

luarea de decizii cât se poate de practice pentru exterminarea populaţiei evre ieşti şi rome, pentru 
excluderea din societate a acestora. 

Din documentaţia analizată reiese că Mircea Vulcănescu a fost arestat ş i trimis în 
judecată prin acţiunea penală deschisă prin actul de acuzare din 24 septembrie 1946, al 
Parchetului General al Curţii de Apel Bucureşti , aprobat de Consiliul de Miniştri , prin jurnalul 
intitulat "proces verbal" nr. 81 din 24 septembrie 1946 şi condamnat prin Încheierea nr. 27 din 
06 februar ie 1948 la 8 ani temniţă grea ş i confiscarea averi i, pentru dezastrul ţări i prin săvârşirea 
crimelor de război, în baza art. 2 lit. a) din Legea nr. 312/1945, care prevede că: "Sunt vinovaţi 
de dezastrul ţării prin săvârşirea de crime de război cei care au hotărât declararea sau continuarea 
războiului contra Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice şi a naţiuni lor Unite. 

În conformitate cu art. 12 din OUG nr. 31/2022, privind interzicerea organizaţiilor, 
simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii ş i de crime de 
război , "Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor 

statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea 

infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război. " 
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Conform Autorizaţ ie i de construire nr. 111 5/103S din 22. 10.2009, em i să de Primarul 
Sectorului 2 la solicitarea Admini straţiei Publice Sector 2, a fost amplasat în parcul Sf. Ştefan 
aflat pe raza Sectorului 2 al Municipiu lui Bucureşti , bustul lui Mircea Vulcănescu operă realizată 
şi donată către Setorul 2 de către autoarea Valentina Boştină. 

Începând cu anu l 20 15, str. Sfântu l Ştefan ş i Piaţa Sfântul Ştefan se află înscrise la poziţia 
20 14 pe "Lista monumentelor istorice" emisă de Ministerul Culturii ş i publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. l l 3bis/15.02.2016. 

Conform art. I O din Legea nr. 50/1990 privind autorizarea executăr i i lucrări lor de 
construcţii, republi cată: 

- Autoriza/iile de construire/desfiin/are în vederea executării lucrărilor de construc/U in 
zonele asupra cărora este instituit un anumit regim de protec/ie prevăzut în 
documentaţiile de amenajare a teritoriului sau documenta/iile de urbanism aprobate sau 
stabilite prin acte normative se emit numai cu condiţia obfinerii în prealabil a avizelor şi 
acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricfii, după 
cum urmează: 
a) pentru lucrări de constructii care se execută la toate categoriile de monumente 
istorice prevăzute de Legea nr. 42212001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, con(orm Listei monumentelor 
istorice actualizată. inclusiv la anexele acestora identificate în acelaşi imobil - teren 
şi/sau construcţii, în zona de protecfie a monumentelor istorice şi în zone construite 
protejate, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone 
construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcfii cu valoare arhitecturală sau 
istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, autorizafiile de 
construire/desfiinţare se emit cu avizul con{orm al autorităţii administraţiei publice 
centrale ori judetene, după caz, competentă În domeniul protejării patrimoniului 
cultural;(„) 
În consecinţă, apreciem că trebuie modificat proiectul de hotărâre propus spre aprobare 

Consiliu lui Local Sector 2 după cum urmează: 

I. Titlul proiectului de hotărâre trebuie să fie în acord cu prevederile actului, respectiv 
:" „Aprobarea demersurilor privind desfiinţarea constucţiei reprezentând bustul lui 

Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ştefan de pe raza municipiului Bucureşti din Sectorul 
2 "faţă de care urmează să apreciaţi; 

2. Art. 1 din proiectul de hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins: Se aprobă 

demararea procedurilor pentru desfiinţarea constucţiei reprezentând bustul lui Mircea 
Vulcănescu din parcul Sf Ştefan de pe raza municipiului Bucureşti din Sectorul 2. 

3. Art. 2 din proiectul de hotărâ re se modifică şi va avea următorul cuprins: Se 

împuterniceşte Administraţia Domeniul Public Sector 2, serviciu public de interes local 

aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 să facă demersurile legale pentru 
obţinerea Autorizaţiei de desfiin/are de la Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi 

pentru punerea acesteia în aplicare prin desfiinţarea bustul lui Mircea Vulcănescu din 

parcul Sf Ştefan de pe raza municipiului Bucureşti din Sectorul 2. 
4. Art. 3 din proiectul de hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins: Se 

împuterniceşte Administraţia Domeniul Public Sector 2, serviciu public de interes local 

aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 să identifice moştenitorii autoarei 
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Valentina Boştină, iar în lipsa dovedită a acestora să aplice procedeze la depozitare, 

valorificare, după caz. 
5. Art. 4 din proiectul de hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Administraţia Domeniul Public Sector 2 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

Astfel, Direcţia Juridică - Serviciul Asistenţă Juridică din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 Bucureşti, în temeiul art. 166 alin.2 litera s) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, opinează că "înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din parcul 

Sf Ştefan de p e raza municipiului Bucureşti din Sectorul 2" poate fi înaintat spre aprobare 

Consiliului Locala! Sectorului 2 Bucureşti după operarea modificărilor propuse. 

DIRECTOREXECUTIV:,----
----- -SABIN PLATON -~ 

~ .' -~ -

~ 

F.G.C-2 ex 

---=::>-= .--

SAJ-RS 
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DIRECŢIA URBANISM, CADASTRU ŞI GESTIONARE TERITORIU 
Nr. 237745/13.12.2022 

REFERAT DE SPECIALITATE 

c-.·.111., (. •. „,......„,,, 

referitor la aprobarea proiectului de hotărâre privind Înl<lturarea bustului lui Mircea Vulciinescu 
din parc11I Sf. Ştefan de pe raza Sectoml11i 2 al M1111icipi11l11i B11c11reşti 

În cursul anu lui 2009, în urma întâlnirii unei comisii a l cătuită din: 
- Acad. Eugen Simion, Preşedintele Fundaţi ei Naţ iona l e pentru Ştiinţă şi A rtă; 

- Dan Hăulică, Preşedinte de onoare al Asoc iaţiei Internaţionale a Critici lor de Artă; 
- Mihai Oroveanu, Director General al MNAC, Preşedintele Comisiei Monumentelor de for 

Public a MCCPN; 
- Octavian Bjoza, Preşedintele Asoc iaţ i ei Foştilor Deţinu\i Politic Din România; 
- Dumitru Pas ima, sculptor; 
- Marin Diaconu, istoric literar, editori alistu l operei lui Mircea Vulcănescu ; 

- Ion Papuc, scriitor, eseist, istori c literar, so\ul autoarei efigiei lui Mircea Yulcănescu , 

Valentina Boştină ; 

- Bogdan Pârvanu, Arhitect Şef al Sectorului 2; Cristian Lemnaru, Director General al ADP 
Sector 2; Ruxandra Garofeanu, consilier arti stic al Primarului Sectorului 2 
s-a hotărât ca efigia de bronz a lui Mircea Yulcănescu , primită ca donaţie, să fie amplasată în parcul . ....., 

din Pi aţa Sf. Ştefan - prin majorarea suprafeţe i , pentru a crea un spaţiu adecvat, ş i executarea unor 
lucră ri de îmbunătăţire a cadrului ambiental. 

În acest scop a fost emisă autori zaţ ia de construire nr. 111 5/1 03 S/22. 10.2009. 

Luând în considerare: 
Hotărârea nr. 96712019 dată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 2943213120 16 care 
are ca obiect "pre ten/ii despăgubiri Legea 22 112009 (privind condamnările cu caracter politic 
şi măsurile administrative asimilate acestora, pron11nfate în perioada 6 111artie 1945 - 22 
decembrie 1989) " prin care "se respinge cererea de constatare a caracterului politic al 
conda111nării autorului reclamantei, Mircea Vulcănescu " 

Prevederil e O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organ i zaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter fasc ist, legionar, rasist sau xenofob ş i a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii ş i crime de războ i 

Considerăm obligatorie punerea În aplicare de e<'itre administraţia publicli a prevederilor 
Art. 12 din O. U.G. nr. 3112002: "Se interzice ridicarea sau me11fi11erea Î11 locuri publice, cu 
excepfia muzeelor, a 1111or statui, gmpuri statuare, pliki comemorative, referitoare la persoanele 
vinovate de stlvârşirea i1~frac(iu11ilor de genocid contra umanittl/ii şi de crime de răzhoi." 

SADU - Al 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

r..-

privind înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din parcul Sfântul Ştefan de pe raza 
municipiului Bucureşti din Sectorul 2 

Având în vedere documentaţia ataşată proiectului de hotărâre 

nr.4852107.12.2022, proiect elaborat la iniţiativa domnului consilier local Feroiu 
Dumitru Silviu, transmis spre analiză prin adresa nr.244471 /19.12.2022 de către 

directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală, potrivit rezoluţiei Secretarului 
General al Sectorului 2, 

Luând act de modificările propuse de Direcţia Juridică în raportul de specialitate 
nr.242391 /14.12.2022, 

Potrivit Notei de fundamentare nr.52213/08.12.2022 a ADP Sector 2, rezultă că 
aceasta deţine în inventar mijlocul fix monument de bronz Mircea Vulcănescu. 

Ţinând cont de faptul că solicitarea de eliberare a autorizaţiei de construire din 
anul 2009 pentru amplasarea bustului care face obiectul prezentului proiect de hotărâre 
a fost făcută de Administraţia Domeniului Public Sector 2, este posibil ca această 

instituţie să deţină şi actul de donaţie al sculptorului Valentina Boştină cu privire la 
bustul din bronz al lui Mircea Vulcănescu. 

Iniţiativa de înlăturare a acestui bust este determinată de prevederile OUG 
nr.31 /2002 care interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia 

muzeelor, a unor statui referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni 
de genocid contra umanităţii şi de crime de război. În documentaţia prezentată se 
precizează că Mircea Vulcănescu, demnitar al statului român în perioada 1941-1944, a 
fost condamnat în 1946 pentru crime de război de către Tribunalul Poporului. 

Precizăm că aprecierea necesităţii şi oportunitatea promovării/aprobării 
prezentului proiect de hotărâre revine , potrivit prevederilor O.U.G. nr.57 /2019 privind 
Codul administrativ, autorităţilor deliberative şi executive ale administraţiei publice 
locale ale Sectorului 2. 

În condiţiile aprobării acestui proiect de către Consiliul Local Sector 2, Direcţia 
economică va duce la îndeplinire prevederile hotărârii în limita competenţelor ce îi 
revin. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Florentina Tf PÎRVAN 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Admini straţi a Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a fost înfiinţată la data de 01.07.1974 prin 
Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 - Comitetul Executiv nr. 324113.07.1 974, ca i nstituţ ie de stat 
cu personalitate juridică. 

Printre atribuţiile Administraţie i Domeniului Public Sector 2, se regăseşte şi activitatea de 
administrare si gestionare a domeniului public de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, pentru 
care detine un drept de administrare legal constituit şi asigură evidenţa patrimonială a acestuia. 

Prin adresa Direcţiei Administraţie Publică Locală cu nr. 23 7749/07. 12.2022, ne-a fost înaintată 
documentaţia aferentă proiectului de hotărâre privind înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din 
parcul Sf Ştefan de pe raza municipiului Bucureşti din sectorul 2, în vederea analizări i şi întocmirii, după 
caz, a Notei de fundamentare, conform rezoluţie i Secretarului General al Sectorului 2. 

Ulterior analizării documentaţiei transmise, menţionăm că Administraţia Domeniului Public Sector 
2 deţine în inventar mijlocul fix având denumirea "Monument Bronz Mircea Vulcănescu ", la o valoare de 
inventar de 76.004, 11 lei. 

În vederea punerii în aplicare a unei astfel de hotărâri , considerăm necesare următoarele: 
obţinerea unui punct de vedere din partea Direcţie i Cultură, Învăţământ ş 1 Turism din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti ; 

stabilirea măsurilor privind scoaterea acestui bun din inventar; 
stabilirea acţiunilor ulterioare îndepărtării bustului (urmează a fi casat, valorificat, predat 
Ministerului Culturii, etc.). 

Faţă de cele menţionate, considerăm oportună parcurgerea tuturor paşilor pentru a putea duce la 
îndeplinire măsurile din proiectul de hotărâre. 

DIRECTOR D.A.D.P.S.R 
N .. 
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