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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 11 martie 2015 
Nr.4C-9/245 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în România” în ciclul superior al 

liceului 
(Plx. 525/2014) 

 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 525 din 02 decembrie 
2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru 
introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în România” în ciclul superior al liceului (Plx. 525/2014). 
  

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic 
şi Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în România”, ca 
disciplină  obligatorie în programa de învăţământ pentru clasa a XII-a. 
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
a participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2014. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 10 martie 2015, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- soluţia legislativă propusă este contradictorie, având în vedere faptul că nu se precizează clar dacă disciplina "Istoria 
totalitarismului în România” este o disciplină nouă în programa şcolară sau modifică conţinutul disciplinei Istorie; 

- planurile-cadru şi programa şcolară, precum şi conţinutul disciplinelor studiate în învăţământul preuniversitar se stabilesc 
prin ordin al Ministrului Educaţiei, făcând parte din legislaţia subsecventă, nu prin lege; 

- programa şcolară pentru disciplina Istoria românilor care se studiază în clasa a XII-a este acoperitoare, având în vedere că 
aceasta cuprinde la capitolul Statul şi politica şi capitolul Relaţii internaţionale în perioada ultimului deceniu aspecte referitoare 
la istoria totalitarismului.  
   
 
         PREŞEDINTE                           SECRETAR 

          Adrian Nicolae DIACONU                                                  Raluca TURCAN 
 
     
                                                            Consilier parlamentar 
                                                                                                                    Ioana Florina Mînzu  


