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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Domnului Secretar General George lonuţ DUMITRICĂ

COK'SIUUL ECONOMIC Ş! SOCIAL 
INTRARE ,,
IEŞIREStimate domnule Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. Plx.461/18.10.2021, înregistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 7272/19.10.2021, vă transmitem, alăturat, avizul Consiliului 

Economic şi Social referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea 

istoriei evreilor şi a Holocaustului (plx461/18.10.2021).

Cu deosebită consideraţie,

/,o
'e\Preşedinte, 

Bogdan O
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referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea 

istoriei evreilor şi a Holocaustului (plx461/18.10.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind unele măsuri pentru studierea 

istoriei evreilor şi a Holocaustului (plx461/î8.10.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 26.10.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• planurile-cadru şi curriculumul naţional intră în sfera de competenţă a experţilor în 

ştiinţele educaţiei din cadrul Centrului Naţional pentru Politici şi Evaluare în Educaţie din 

subordinea Ministerului Educaţiei. Prin orice fel de propunere legislativă care are ca scop 

modificarea/ adăugarea unor conţinuturi curriculare noi, se creează un precedent periculos 

pentru sistemul de învăţământ, în care se pot introduce nenumărate alte discipline prin 

care planurile-cadru se pot destabiliza foarte uşor;
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• având în vedere faptul că subiectul disciplinei „Istoria Evreilor. Holocaustur este unul 

mult prea specific, este recomandabil ca Ministerul Educaţiei să adauge în programa 

aferentă disciplinei Istorie, ca lecţii distincte, şi conţinuturi referitoare la istoria evreilor şi 

la Holocaust, spre a-i ajuta mai bine pe elevi să înţeleagă amploarea acestui eveniment 

tragic care a afectat viaţa unui întreg popor.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION5
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