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EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit raportului final realizat de Comisia prezidenţială pentru analizarea dictaturii 

comuniste în România’, „ca urmare a politicii criminale a regimului comunist, au fost 

deţinute în închisori şi lagăre, deportate/strămutate sute de mii de persoane.’’" Cifrele 

propuse de cercetători, luate în considerare de această Comisie, se situează între 500.000- 

2.000.000 de victime. Dificultatea estimării provine din ocultarea sistematică de către 

Securitate, Procuratură, Miliţie, Trupe de Grăniceri, Armată şi alte organe represive a 

informaţiilor privind soarta multora dintre aceste victime. Aceste statistici reflectă 

numeroase victime ale Securităţii, deţinuţi politicii şi cei de drept comun, frontierişti, 

femeile care nu aveau acces la servicii medicale de bază şi au murit din cauza 

monstruosului Decret, intelectuali care au fost condamnaţi din cauza actelor de dizidenţă 

împotriva regimului. Deşi este dificil de evaluat numărul total al victimelor 

comunismului în întreaga Europă de Est, un lucru este cert: memoria tuturor acestor 

victime trebuie onorată, iar prin educarea tinerei generaţii cu privire la elementele 

specifice ale totalitarismului trebuie să fie o prioritate pentru guvernele tuturor acestor 

ţări care obişnuiau să se afle în spatele Cortinei de Fier. Investiţia susţinută în educaţie 

este singurul mecanism prin care putem evita apariţia unor noi totalitarisme care, 

promovând soluţii utopice la probleme particulare, să aibă de fapt potenţialul să calce în 

picioare demnitatea umană şi drepturile omului, impunând teroarea după modelul 

stalinist.

Muzeul Victimelor Comunismului din Washington DC este o iniţiativă a fundaţiei 

americane Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), cu scopul comemorării 

celor peste 100 milioane de victime pe care regimurile totalitare de stânga le-au făcut în 

întreaga lume. Muzeul onorează memoria acestor victime, în special a celor din Europa 

de Est, printr-o serie de expoziţii interactive dedicate ororilor staliniste, dizidenţei anti

comuniste, expansiunii comuniste în secolul al XX-lea, fără a se limita la acestea. De 

asemenea, fundaţia desfăşoară o serie de ample proiecte de cercetare în vederea educării

'https://www.wilsoncenter.org/sites/default/fîles/media/documents/article/RAPORT%20FINAL %20CAD
CR.pdf
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tinerei generaţii cu privire la ideologia comunistă, dar şi la istoria şi moştenirea 

regimurilor comuniste, care continuă să existe pe glob şi să producă mii de victime anual. 

Amintim, în acest sens, că România a condamnat prin lege regimul comunist, în baza 

concluziilor raportului prezidenţial în 2006.

Prin această iniţiativă legislativă, avem în vedere o investiţie sub forma unei donaţii din 

partea Guvernului României pentru consolidarea acestui muzeu relevant pentru 

promovarea unui segment important pentru istoria noastră naţională. Ţări precum 

Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania au realizat donaţii similare, manifestându-şi astfel 

sprijinul faţă de acest amplu proiect de comemorare a victimelor comunismului. Polonia^, 

de exemplu, a donat 10 milioane de euro pentru realizarea muzeului şi a unui centru de 

studii poloneze în cadrul instituţiei. România este printre singurele ţări din fostul lagăr 

sovietic care nu a participat în vreun fel la implementarea acestui proiect. Ungaria^, de 

asemenea, a donat 10 milioane de euro pentru realizarea muzeului. Participarea ţării 

noastre la consolidarea acestui proiect este necesară pentru a putea spune lumii întregi că 

România a reuşit să iasă din întunericul acestui totalitarism, să condamne cu fermitate 

crimele comunismului şi să îşi onoreze victimele pe care regimul le-a produs.

Aşa cum investiţiile în educaţie nu pot fi considerate cheltuieli guvernamentale 

nejustificate, întrucât contribuie la educarea informală a unor grupuri sociale numeroase, 

nici investiţiile în promovarea istoriei naţionale nu pot fi bagatelizate. Istoria 

comunismului în România trebuie cunoscută, nu doar în ţară, ci oriunde pe glob - mai 

ales acolo unde se află comunităţi importante de români, iar memoria victimelor acestui 

regim dictatorial trebuie onorată.

O astfel de investiţie are potenţialul să îmbunătăţească imaginea României în Statele 

Unite ale Americii, prin demonstrarea devotamentului ţârii noastre în privinţa politicilor 

culturale şi educaţionale, dar şi în privinţa promovării valorilor comune, între care rolul 

libertăţii este pivotai. Se impune ca această investiţie să fie realizată cu prioritate în acest 

an, fiind anul în care România şi Statele Unite ale Americii marchează 25 de ani de 

parteneriat strategic, adăugând consistenţă acestui moment aniversar. Este binecunoscut 

faptul că politicile educaţionale, ale memoriei şi culturii constituie un pilon fundamental

^ https://tvpworld.com/39973929/polish-govt-to-donate-millions-for-victims-of-communism-museum
^ https://hungarvlodav.hu/hungarv-contribute-victims-communism-memorial-museum/
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al relaţiei bilaterale, iar onorarea victimelor regimului comunist din ţara noastră se înscrie 

în linia acestor politici.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului 

României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

INIŢIATORI
Pavel POPESCU - Deputat PNL
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