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MUNICIP»ULBUCURE$TI
CABINET SECRETAR GENERAL

PROIECT HOTARARE
NR.

DATA: .A
^^

Consiliul General al Municipiului Bucure§ti

HOTARARE
Nr. : ___ din _.

privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DE ONOAREAL MUNICIPIULUI BUCURESTI
domnului DUMITRU-DORIN PRUNARIU

Avand Tn vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure§ti

§i raportul de specialitate al Direc^iei Cultura, Tnvatamant, Turism nr. ________/_______2022;
Vazand raportul comisiilor de specialitate nr. .... din cadrul Consiliului General al

Municipiului Bucure§ti;
Tinand seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distinctii la

nivelul Municipiutui Bucuresti, aprobat prin Hotararea C. G. M. B. nr. 213/201 8;
Tn temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) si art. 139 alin. (1) din Ordonanta de

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOTARA§TE:

Articol unic - Se confera titlul de Cetafean de Onoare al Municipiului Bucure§ti
domnului DUMITRU-DORIN PRUNARIU ca o recunoa§tere a activita^ii sale de pionierat Tn

domeniul cosmonauticii romane§ti.

Aceasta hotarare a fost adoptata Tn §edin^a ordinara a Consiliului General al

Municipiului Bucure§ti din data de.....

PRE§EDINTE DE §EDINTA,
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Georgiana ZAMFIR

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod postal 050013, sector 5, Bucure§ti, Romania; tel. : +4021 305 55 00; www. mb. ro
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REFERAT DEAPROBARE

privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DE ONOAREAL MUNICIPIULUI BUCURE^Tt
domnului DUMITRU-DORIN PRUNARIU

Asociatia Cadrelor Militare Femei m Rezerva si Retragere SLT ECATERINA TEODOROIU a
maintat Primariei Municipiului Bucuresti propunerea de acordare a Titlului de Cetatean de Onoare

al Municipiului Bucure$ti domnului Dumitru Prunariu.

Avand Tn vedere activitatea de prestigiu a domnului Dumitru Prunariu, singurul roman care
a zburat vreodata Tn spatiul cosmic, ramanand 7n spatiu timp de 7 zile, 20 de ore §i 42 de minute.

Realizarea cu succes a zborului cosmic a fost recompensata prin decorarea cu cele mai

Tnalte ordine ale Romaniei, dar si prin recunoasterea de asociatii/societati Internationale de
prestigiu m domeniu. Estereprezentantul permanent al Asociatiei Exploratorilor Spatiului Cosmic
(ASE) la sesiunite Comitetului ONU pentru Exploraream Scopuri Pa§nice a Spa^iului Extraatmosferic
(COPUOS), de asemenea reprezinta Guvernul Romaniei la sesiunile Comitetului ONU pentru
Exploraream Scopuri Pa§nice a Spatiului Extraatmosferic (COPUOS).

Fata de cele prezentate Tn raportul de specialitate al Directiei Cultura, Invatamant, Turism,

Avand m vedere ca atribuirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti este
un drept pe care legiuitorul Tl da Consiliului General conform prevederilor alin. (13), art. 129 din
OUG nr. S7120'\9 privind Codul administrat/v, cu modificarile si completarile ulterioare, iarm baza
Regulamentului privihd sistemul de acordare de distinctii la niyelul Municipiului Bucurefti, aprobat
prin HCGMB nr. 213/2018, titlul se poate acorda personalitatilor romane sau straine a caror
activitate sau existenta este/a fost legata m mod deosebit de viata orasului sau pentru talentul si
serviciile deosebite,

Tinand cent ca acordarea acestui titlu reprezinta o recompensa simbolica, fara implicatii la
bugetul local,

A fost Tntocmit proiectul de hotarare privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE
AL MUNICIPIULUI BUCURE^TI domnului DUMITRU-DORIN PRUNARIU, pe care Tl supun dezbaterii si
aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

^p ^r General
^u" Ni/^ DAN

S pRlNtA
I GENER
f"" ,

/?OM^

Tntocmit: Raluca ALEXANDRESCU, $ef Serviciu Cultura - DCIT

DIRECTIAJURIDIC

Directo(, £^@cyitiv
Adri^ftD^;

^ I)
\;.. ^c^"

".^^Nlfr^
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Direcja Cultura, Tnvatamant, Turism

Nr. _^:l^__/^__ol_--2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DE ONOAREAL MUNICIPIULUI BUCURESTI
domnului DUMITRU-DORIN PRUNARIU

Urmare propunerii venite din partea Asociatiei Cadrelor Militare Femei Tn Rezerva
si Retragere SLT ECATERINA TEODOROIU referitoare la acordarea Titlului de Cetatean de
Onoare al Municipiului Bucuresti domnului Dumitru Prunariu, Tnaintata Directiei Cultura,
Tnvatamant, Turism prin adresa nr. 93057/07. 07. 2022 de Directia Asistenta Tehnica si
Juridica, aratam urmatoarele:

La data de 14 mail 981, Dumitru-Dorin Prunariu a devenit primul $i singurul
roman care a zburat vreodata Tn spafiul cosmic. A participat la misiunea SOIUZ 40 din
cadrul programului spatial ,, lntercosmos" §i a petrecut Tn spatiu 7 zile, 20 de ore $i 42 de
minute.

Nascut pe 27 septembrie 1952 la Bra$ov, de profesie inginer aeronautic, a fost pe
rand ofifer inginer m cadrul Comandamentului Aviatiei Militare, §ef al Aviatiei civile
romane, pre§edinte al Agenfiei Spatiale Romane, ambasador al Romaniei Tn Federatia
Rusa, pre§edintele Consiliului de ne-militarizare a spatiului cosmic din cadrul ONU. In
prezent are gradul de general-locotenentTn rezerva.

La momentul zborului, Dumitru Prunariu a fast eel de-al 103-lea cosmonaut al
lumii; de atunci numarul cosmonautilor a crescut la peste 450. Acest zbor de importanta
epocala pentru Romania a situat-o Tn clubul select al tarilor participante direct la
explorarea Universului §i totodata atesta traditia contributiilor marilor Tnainta$i romani la
zborul omului printre stele.

Pentru realizarea cu succes a zborului cosmic Dumitru Prunariu a fast decorat cu
cele mai Tnalte ordine ale Romaniei §i URSS. Din punct de vedere material, pentru
realizarea sa istorica, Dumitru Prunariu a primit ca recompensa echivalentul a trei salarii
sub forma de prima, acordata de ministrul apararii $i a fast Tnaintat cu un an Tnainte de
termen la gradul de capitan.

In anul 1992, la propunerea sa, a fost Tnfiintata Agenda Spafiala Romana, Prin
decizia guvernului, Agenda reprezinta Romania pe linie de activitati cosmice la ONU, Tn
relatiile cu agen^ii internationale sau nationale, ca de exemplu: Agentia Spatiala
Europeana, NASA, CNES etc.

Prin Decretul nr. 422/2000 al Presedintelui Romaniei, comandorul Dumitru
Prunariu a fost Tnaintat la gradul de general de flotila aeriana (general cu o stea) §i
decorat pentru activitatea profesionala cu Ordinul National "Steaua Romaniei" m grad de
Mare Ofifer. In anul 2003, a fast avansat la gradul de general-maior de aviatie (general cu
doua stele).
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In anul 1984 a fast decorat cu Medalia de aur ,, Hermann Oberth" a Societatii
germane de rachete ,,Hermann Oberth - Wernher von Braun". Tn anul 1985 a fast unul
dintre membrii fondatori ai Asociatiei Exploratorilor Spatiului Cosmic (ASE) din care fac
parte Tn momentul de fa^a peste 270 de astronaut §i cosmonauti din 30 de ̂ ari.

Din anul 1993 este reprezentant permanent al Asociatiei Exploratorilor Spatiului
Cosmic (ASE) la sesiunile Comitetului ONU pentru Explorarea Tn Scopuri Pa§nice a
Spatiului Extraatmosferic (COPUOS). Pe parcursul a doua termene (1995-2001) a fast ales
membru Tn Comitetul Executiv al ASE, iar Tn perioada 1996-1999 a fast pre§edintele
Comitetului de Politici §i Rela^ii Internationale at ASE.

Tncepand cu anul 1992 reprezinta Guvernul Romaniei la sesiunile Comitetului ONU
pentru Explorarea Tn Scopuri Pa$nice a Spatiului Extraatmosferic (COPUOS). Tn anul 2003,
a fast ales, prin consensul a 65 de state membre, pre§edintele Subcomitetului §tiinl;ific §i
Tehnic al Comitetului ONU pentru Explorarea Tn Scopuri Pa§nice a Spatiului
Extraatmosferic pentru perioada 2004-2006. Pentru o perioada de doi ani (iunie 2010 -
iunie 2012) a fast ales prin consensul celor 70 de state membre pre§edintele COPUOS.

Din mai 2002, Dumitru Prunariu este membru de onoare al Academiei Americano-

Romane de Arte §i §tiinte Tnregistrata m California (SUA). De asemenea, este Cetatean de
Onoare al catorva ora§e §i municipii: Cluj, Bra§ov (1999), Mediae (2002).

La 12 aprilie 2011, la aniversarea a 50 de ani de la primul zbor spatial uman al
lui luri Gagarin, Dumitru Prunariu a primit, Tmpreuna cu alti cosmonauti, din partea
pre§edintelui rus Dmitri Medvedev, nou instituita decorate Medalia de Merit pentru
Explorare Spafiala.

Fata de cele prezentate, consideram oportuna propunerea Asociatiei Cadrelor
Militare Femei Tn Rezerva si Retragere SLT ECATERINA TEODOROIU de acordare a acestei
distinctii domnului DUMITRU-DORIN PRUNARIU ca o recunoa$tere a activital;ii sale de
pionieratm domeniul cosmonauticii romane§ti.

In contextul celor prezentate,
Avand m vedere ca, atribuirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului

Bucuresti este un drept pe care legiuitorul Tl da Consiliului General conform prevederilor
alin. (13), art. 129 din OUG nr. 57/2019, iar Tn baza Regulamentului privind sistemul de
acordare de distinctii la niveful Municipiului Bucuresti ^vob^. prin HCGMB nr. 21 3/201 8,
titlul se poate acorda personalitatilor romane sau straine a caror activitate sau existenta
este/a tost legata m mod deosebit de viata orasului sau pentru talentul si serviciile
deosebite,

Tinand cont ca, acordarea acestui titlu reprezinta o recompensa simbolica si nu
are implicatii la bugetul local,

A fost Tntocmit proiectul de hotarare privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DE
ONOAREAL MUNICIPIULUI BUCURESTI domnului DUMITRU-DORIN PRUNARIU.

Director Executiv

Li}ia?^teria TODERIUC-FEDORCA
Sef Serviciu
RalucaALEXANDRES
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Intocmit: cela OVLEA, Expert
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Rl "RIA UNICIPIULUI BUCURE?T1
Directia Generala Administratie §\ Relatia cu CGMB
Direciia Asistenja Tehnica §i Juridica

Nr. 93057/07.07.2022

Catre,

Directia Cultura, Invatamant, Turism

J' U^ -
o -of-'-^^

!'

e^^

Doamnei Director Executiv Liliana Maria Toderiuc - Fedorca I .i"':-- .' ^

Spre stiin^a,

~ Primarul General al Municipiului Bucuresti
Domnului Nicusor Dan .

0 71UL. 2022

Jsr NR.ii.^ui

Presedintele de sedihta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
Doamnei Sanda Hristudor

Va transmitem, Tn copie, spre analiza, solicitarea Asociatiei Cadrelor Militare Femei Tn
Rezerva si Retragere "sit. Ecaterina Teodoroiu" din data de 05. 07. 2022, mregistrata la Directia
Asistenta Tehnica si Juridica cu nr. 93057/07.07. 2022, referitoare la conferirea titlului de
cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti domnului gl. It. (rtr. ) dr. ing. Dumitru Dorin
Prunariu, pentru a fi analizata m conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) din O. U. G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ?i completarile ulterioare.

Totodata, va rygam respectarea termenelor prevazute de art. 136 alin. (10), coroborat
cu alin. (5) din O. U. G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si. completarile
ulterioare.

In situatia Tn care, din analiza materialelor. transmise, considerati ca nu se poate Tntocmi
raportul de specialitate din motive de oportunitate si/sau legalitate, va rugam sa formulati si sa
transmiteti punctul de vedere al directiei de specialitate cu privi.re la materialul Tnaintat.

In situatia Tn care pe parcursul analizarii materialului transmis considerati ca sunt
necesare si alte informatii detinute de alte directii din cadrul aparatului de lucru al Primarului
General, al Municipiului Bucuresti sau institutii de interes local, va rugam sa va adresati direct
acestora.

De asemenea, daca m urma analizarii materialului . transmis considerati ca nu este
competenta directia dumneavoastra, va rugam sa directionati lucrarea directiei competente,
fara a o returna directiei noastre.

Cu deosebit respect,

DIRECTOR EXECUTIV

Mariana Brod

Intocmit,
Consilier 'uridi
Mede
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Sef Serviciu
Mirceg lacinta
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Asociatia Cadrelor Militare Femei

in Rezerva si Retragere "sit. Ecaterina Teodoroiu"
Cod Fiscal 35746713;
str. caporal Ivan Anghelache nr. 10, bl. M-25, sc.3
etj. 3, apt. 87, sector 5, Bucuresti
telg{on:0761163008
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^-<y?^- Membrilor CONSILIULUI GENERAL

al
Prim&riei Municipiului Bucure§ti,

.<^\

Stimafi Consilieri Generali,

In calitate de pre§edinte al Asocia^iei Cadrelor Militare Femei m Rezerva
§i Retragere "sit. Ecaterina Teodoroiu" am deosebita onoare, ca m numele
cadrelor militare femei ale armatei romane §i nu numai (considerand ca
suntem in asentimentul tuturor cetatenilor Bucure§tiului §i ai intregii ^ari) sa
VSL propun Dumneavoastra, tuturdr, in calitate de cetateni ai Bucure§tiului $i
membri ai Consiliului General al Primariei Municipiului Bucure§ti, cu
ocazia implinirii varstei de 70 de ani la 27 septembrie 2022 de catre eroul -
cosmonaut gl. lt. (rtr) dr. ing. Dumitru Dorin PRUNARIU, primul §i unicul
astronaut roman care a zburat Tn spa^iul cosmic §i care prin' intreaga sa
activitate desfa§urata pana in prezent §i-a mdeplinit cu onoare toate
indatoririle ca militar al armatei romane, ca diplomat §i ca om de §tiin^a cu
merite deosebite recunoscute atat pe plan national cat si international §i nu L.
ultimul rand ca cetacean al Bucure§tiului, sa i se acorde acestuia titlul de "
CETATEAN de ONOAJRE " al Bucurestiului cu ocazia mai sus men^ionata,
cu atat mai mult cu cat este unul dintre ceta^enii capitalei de 40 de ani §i
pentru ca tot de 40 de ani §i-a desfa§urat cu onoare §i rezultate de excep^ie
iiitreaga activitate in capitala Romaniei.

Daca Dumneavoastra,. avand in vedere personalitatea §i realizarile de
excepfie ale celui propus de noi (datorita faptului ca este §i " Membru de
Onoare" al asocia^iei noastre), vefi considera ca binevenit §i onorant gestul
de a acorda m numele bucure§tenilor titlul binemeritat de " CETATTEAN
de ONOARE " al Bucure§tiului cosmonautului Dumitm Dorin PRUNARIU,
va propun §i rog sa fifi de acord cu unnatoarele :

a) avand in yedere ca propunerea acordarii titlului de " CETATEAN
de ONOARE" eroului cosmonaut este . facuta de asociafia noastra, la §edinta



festiva de decernare a titlului ce se va desfa§ura Tn sediul Primariei Generale
a Capitalei, sa participe ca invitate ale Primariei Generale urmatoarele
persoane:

- dl. gl. lt. (rtr. ) dr. ing. Dumitm Dorin Pmnariu impreuna cu sotia,
dna ambasador Crina Rodica Prmiariu

- presedintele ACMFRR "sit. Ecaterina Teodoroiu"- colonel(r) Damian
Natalia-Doina

-colonel (r) Roman Eugenia - vicepresedintele ACMFRR " sit.
Ecaterina Teodoroiu"

- colonel (r) Custurov Liliana Magdalena - membra a asociatiei
- colonel (r) Nity Vtorica - membra a asociatiei
- colonel (r) Negrea Adina - membra a asociatiei
- colonel (r) Nica Alexandra - membra a asociatiei
It. comandor ( r) EUsei Eva - membra a asociatiei
- dl. plt. adj. Vladutu Marius, operator de film in cadrul MApN

pentru imortalizarea pe peliGula aevenimentului

b) desemnarea de catre Dunmeavoastra a imei persoane d@ contact
din partea Primanei Generale a Gapitalei cu care eu, ca pre§edinte al
ACMFRR "sit. Ecaterma Teodoroiu" m calitate de initiatoare a aeestui
eveniment omagial, sa pot colabora pehtru stabilirea detaliilor participarii
celor 10 persoane de mai sus ( telefon contact: 0761163008 ) la festivitatea
de inmanare a titlului de "Cetatean de Onoare" al Bucure§tiulm
cosmbnautului Dumitru Dorm, PRUNARIU, personalitate cu un CV
unpresionant ce trebuie sa-§i ocupe locul cuvenit in galeria de onoare a
personalitafilor Bucure§tiului.

o) emiterea atat a Hotararii Consiliului General al Primariei
Munieipiului Bucure§ti cat. §i a titlului de " CETATEAN de ONOARE" al
Bucure§tiului pentru eel aniversat m cate 3 exemplare originale care se vor
distribui astfel:

un exemplar al Hotararii §i un exemplar al titlului va fi inmanat
dlui gl. It. ( rtr. )dr. mg.Dumitm Dorin Prunariu

- un exemplar al HotSrarii §i un exemplar al titlului va fi inmanat
pre§edintelui ACMFRR " slt.Ecaterina Teodoroiu" ca imfiatoare a propuneni
de acordare a titlului

un exemplar al Hotararii y un exemplar al titlului pentru muzeul
Primariei Generale a Bucuregtiului



Cu speranfa ca propunerea noastra va fi acceptatas§i avand in vedere
§i faptul ca Dumneavoastra tofi, prin semnarea documentelor ce atesta

conferirea titlului de "CETATEAN de ONOARE" unicului cosmonaut
roman, ve^i ramane in istoria institutiei pe care o conduceti §i vefi fi mandri
de gestul Dumneavoastra de a-i da locul pe care-1 merita eu certitudine in
galeria personalitatilor Bucure§tiului, va rog sa primiti D-oamnelor §i
Donmilor Consilieri Generali asigurarea debsebitei noastre considerafii,

05. Q7.2022. Cu stunajs^ respect,

Pre§edintele ACM^|^%t. ̂Ecaterma Teodorom "
colonel

. i.\i:
^;':^-''.
\'] -y. ^'^

italia-Doina
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PRUNAMU, DUMITRU-DORIN (n. 27 septembrie 1952, Bra$ov), inginer, cosmonaut,
general-locotenent (r).

Absolvent al Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Universitatea Politehnica
Bucure§ti (1976). In 1981 a absolvit cursurile de frei ani ale Centrului de Pregatire a
Cosmonau^ilor "luri Gagarin" din Ora§eliil Stelar, Rusia, iar in 1991 cursurile
pentru cadre superioare ale Institutului International de Formare §i Management in
domeniul Aviafie Civile (IAMTMIFGA) din Montreal - Canada. In 1999 absolva
cursurile Colegiului National de Aparare, iar in 2004 cursul de ambasadori in cadrul
Academiei Diplomatice a MAE.

In 1999 si-a sustinut teza de doctorat cu lucrarea Mi^carea perturbata a satelitului
'artificial al Pamdntului, devenind doctor in stiinte tehnice, specialitatea dinamica zbomlui
aerospa^ial.

Este primul roman care a zburat m cosmos §i eel de-al 103-lea in lume
(1981); De-a lungul anilor a ocupat diferite functii: Inspector sefpentm activitati
aerospafiale, Statul Major al Fortelor Aeriene, M. Ap. N. (1981-1990; 1991-1998);
Cadru didactic asociat la Facultatea de Inginerie Aerospatiala, UPB (1982-1989);
Ministru adjunct al transporturilor §i §efal Departamentului Aviafiei Civile (1990-
1991); Pre§edinte al Agenfiei Spatiale Romane (1998-2004); Co-leader al
proiectului Bancii Mondiale de restmcturare a invatamantului superior si cercetarii
stiintifice din Romania (1992-1993); Vice-presedinte al Fundatiei EURISC (din
1995); Ambasador Exta-aordmar ?i Plenipotential al Romaniei m Federafia Rusa
(2004-2005); Directorul Oficiului Roman pentm Stiinta §i Tehnologie de pe langa
Comisia Europeana, Bruxelles (2006-2008); Pre§edintele Consiliului Stimtific al
Agenfiei Spafiale Romane (2008-2012); Profesor asociat pentm geopolitica §i
spafiul cosmic la Facultatea de Relafii Economice Internationale a Academiei de
Studii Economice din Bucure§ti (2002-2010). Din anul 1992 reprezinta Guvemul
Romaniei la sesiunile Comitetului ONU pentru Explorarea Pa^nica a Spatiului
Extraataaosferic (COPUOS), devenind presedinte al Subcomitetului Stiintific si
Tehnic al COPUOS (2004-2006) si presedinte al COPUOS (2010-2012). A fost
pre^edinte ales al Filielei Europene a Asociatiei Exploratorilor Spatiului Cosmic
(2010-2016) si al intregii asociatii (2011-2014). Este reprezentantul Romaniei in
Comitetul de Rela^ii Internationale al ESA (2012) si vicepre^edinte al comitetului
(2014-2017). A fost ales membru in Grupul de Experfi Guvemamentali organizat
conform Rezolutiei Adunarii Gener^le ONU nr. 65/68 pentm elaborarea unui studiu
privind masurile de transparenta si crestere a increderii in domeniul activitatilor
cosmice (2012-2013). A facut parte din grupul de lucm al Institutului European
pentm Studii Strategice (EUISS) care a elaborat in perioada 2014-2016 un studiu
pentm Comisia Europeana privind securitatea sistemelor spatiale europene ("Space
Security for Europe"). Este pre?edintele asociatiei ROMSPACE - Asociatia Romana
pentm Tehnologii si Industrie Spa^iale (2013 -).



Este Cercetator Stiintific gradul 1 (CS1), efectueaza cercetari in domeniul
stiintelor aerospa^iale, dinamicii zborului cosmic, studii in domeniul geopoliticii ?i
securitatii, este conducator de semmarii §1 proiecte in specialitatea sa, membm in
comisii de doctorat. Este autorul a peste 40 de lucrari, car{i si articole aparute in reviste
de specialitate, intre care: La cinci minute dupd cosmos (in colab., 1981); Cosmosul -
Laborator §i uzina pentru viitorul omenirii (in colab., 1984); Istoria aviafiei
romdne (in colab., 1984); Dimensiuni psihice ale zborului aerospafial (in colab.,
1985); Asupra miscarii generate a vehiculului spatial sub actiunea unui centru
atractiv. St. Cere. Mec. Api., 52,2, 1993; Geodetic Precession Influence in
Satellite Motion, Rom. Astron. J., 1998; The Poynting-Robertson Effect in Satellite
Motion, Rom.Astron.J., 1999 s.a.

Este membm de onoare al Academiei Romane (2011), membra al
Comisiei de Astronautica a Academiei Romane si presedinte al acesteia din 2015,
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