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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 21 martie 2022 
Nr.4C-11/67 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative privind introducerea în curricula școlară de liceu a cursului "Istoria Revoluției de la Timișoara 
 din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România"  

 (Plx. 3/2022) 
  
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 4 din 28 februarie 2022, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind introducerea în curricula școlară de liceu a cursului "Istoria 
Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România". 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.159/17.02.2022 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 880/15.02.2022. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea în curricula școlară/planurile-cadru de liceu a disciplinei „Istoria 

Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România”, în scopul asigurării unei bune informări a 
elevilor despre cel mai important moment revoluționar al istoriei noastre recente. Programa școlară, manualele, materialele didactice și 
metodologiile specifice pentru această disciplină se vor elabora de către Ministerul Educației, în colaborare cu reprezentanții organizațiilor de 
revoluționari. Cadrele didactice care predau disciplina pot beneficia de pregătire profesională și cursuri de perfecționare de specialitate. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 

ioana.minzu
Original



2 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 19 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul deputat Marilen Gabriel Pirtea - inițiator; 
domnul Robert Avram - președinte interimar, Consiliul Național al Elevilor.   

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 14 martie 2022, Comisia, cu 15 voturi pentru și 4 abțineri, a propus adoptarea propunerii 
legislative cu amendamentele admise din Anexa.  

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 
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 Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege privind Introducerea în curricula școlară de liceu a 
cursului „Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de 
regim din Decembrie 1989 în România” 

Titlul Legii: Lege privind introducerea disciplinei 
„Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din 
România”  
Autor: Doamna deputat PNL Rodica-Luminița Barcari 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă  

2. Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare Introducerea în 
curricula școlară de liceu a cursului „Istoria Revoluției de la Timișoara 
din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România", 
componentă ce este considerată de importanță națională în cadrul 
curriculei considerate obligatorie pentru sistemul de învățământ 
românesc. 
 
 
 
 
(2) Introducerea în planurile-cadru ale învățământului liceal și 
profesional, ca parte a trunchiului comun de discipline, a „Istoriei 
Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din 
Decembrie 1989 în România”, va completa prevederile Legii educației 
naționale nr.1/2011. 

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare 
introducerea în curriculumul la decizia școlii, la clasa a 
XII-a/a XIII-a din învățământul liceal, a disciplinei 
opționale „Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de 
regim din România", disciplină de importanță națională 
pentru sistemul de învățământ românesc. 
Autor: Doamna deputat PNL Rodica-Luminița Barcari, 

domnul deputat PNL Onuț Valeriu Atanasiu, domnul 
deputat PSD Laurențiu-Cristinel Țepeluș 

 
(2) Introducerea disciplinei prevăzute la alin. (1) în 
curriculumul la decizia școlii va completa prevederile 
Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Autor: Doamna deputat PNL Rodica-Luminița Barcari, 

domnul deputat PNL Onuț Valeriu Atanasiu, domnul 
deputat PSD Laurențiu-Cristinel Țepeluș 

A se analiza 
prevederile art. 
65 din Legea 
1/2011, HG 
369/21 și DCC 
70/21. 
Pentru a se 
include această 
disciplină 
opțională în 
CDȘ.  
Pentru 
exprimare în 
stil normativ 
Pentru corelare 
cu restul 
textului 
 

3. Art. 2. - (1) Programa școlară, manualele, materialele didactice și 
metodologiile specifice pentru disciplina „Istoria Revoluției de la 
Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în 
România” se elaborează de către Ministerul Educației, în colaborare cu 
reprezentanții organizațiilor de revoluționari, ca o contribuție 
consultativă, Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 (cu 

Art. 2. - (1) Programa școlară, manualele, materialele 
didactice și metodologiile specifice pentru disciplina 
„Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din 
România” se elaborează de către Ministerul Educației, în 
urma consultărilor cu reprezentanți ai organizațiilor de 
revoluționari, precum Fundația Națională a Revoluției 

Pentru corelare 
cu restul 
textului 
Pentru 
corectitudinea 
exprimării. 
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sediul la Timișoara), alte organizații timișorene ale revoluționarilor din 
Decembrie 1989, cu Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 
(cu sediul în București), sau cu oricare alte instituții asociative 
reprezentative pentru revoluționarii din Decembrie 1989, și se aprobă prin 
ordin al ministrului educației. 
 
(2) Cadrele didactice care predau disciplina „Istoria Revoluției de la 
Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în 
România" pot beneficia de pregătire profesională și cursuri de 
perfecționare de specialitate, în cadrul cursurilor universitare specializate.

din Decembrie 1989 sau alte organizații timișorene ale 
revoluționarilor din Decembrie 1989, cu reprezentanți 
ai Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 
sau ai altor instituții asociative reprezentative pentru 
revoluționarii din Decembrie 1989, și se aprobă prin 
ordin al ministrului educației. 
(2) Cadrele didactice care predau disciplina „Istoria 
Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din 
România" pot beneficia de pregătire profesională și 
cursuri de perfecționare de specialitate în cadrul 
cursurilor universitare specializate. 
Autor: Doamna deputat PNL Rodica-Luminița Barcari 

Este necesară 
revederea, 
sistematizarea 
și claritatea 
textului. 
Sintagmele 
”alte 
organizații”/ 
”alte instituții” 
nu sunt 
previzibile cu 
privire la ce 
anume 
definesc.

4. Art. 3. - În termen de maxim 6 luni, ori maximum până la începerea 
anului școlar 2022-2023, Ministerul Educației va elabora Ordinul de 
ministru cuprinzând decizia de introducere a disciplinei, dar și cu privire 
la programa școlară, manualele, materialele didactice și metodologiile 
specifice pentru disciplina „Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 
și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România”, aferentă 
curriculei clasei a douăsprezecea din ciclul liceal, ce va fi adoptată și 
punlicată de Ministerul Educației. 

Art. 3. - Până la începutul anului școlar 2023-2024, 
Ministerul Educației va emite ordinul de ministru 
cuprinzând decizia de introducere a disciplinei, dar și cu 
privire la programa școlară, manualele, materialele 
didactice și metodologiile specifice pentru disciplina 
„Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din 
România”, aferente curriculumului la decizia școlii, ce 
va fi adoptată și publicată de Ministerul Educației. 
Autor: Doamna deputat PNL Rodica-Luminița Barcari, 

domnul deputat PNL Onuț Valeriu Atanasiu, domnul 
deputat PSD Laurențiu-Cristinel Țepeluș 

 

Pentru corelare 
cu restul 
textului 
Disciplina nu 
se poate 
introduce prin 
ordin al 
ministrului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


