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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
Nr. 4C- 11/1098 

București, 27 octombrie 2021 
 

COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ȘI 
PROBLEMELE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE 

Nr. 4C-5/961 
București, 27 octombrie 2021 

 
RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului 
(Plx. 461/2021) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 461 din 18 

octombrie 2021, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au fost sesizate, 
în fond, în procedură de urgență, cu propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 

Punctul de vedere favorabil cu observații și propuneri al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, 
Punctul de vedere favorabil al Ministerului Educației, avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ nr. 873/21.10.2021. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a Legii nr.174/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din 
România. Intervenția legislativă vizează introducerea disciplinei școlare ”Istoria Evreilor. Holocaustul‟ în planurile-cadru ale învățământului 
liceal și profesional, parte a trunchiului comun, respectiv instituirea și acordarea premiului Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului din România. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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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 conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în ședințe separate. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a dezbătut propunerea legislativă în ședința 
organizată în sistem mixt (fizic și online) din data de 21 octombrie 2021. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de prezență.  
În conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 

participat ca invitat domnul deputat Silviu Vexler - inițiator. 
În urma examinării propunerii și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), să propună Plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare cu amendamente 
admise, prezentate în Anexa. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 26 octombrie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat doamna Maria Ștefania Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 16 voturi pentru și 2 abțineri, adoptarea propunerii legislative cu 

amendamentele admise din Anexa.  
  

5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au propus adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din 
Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun.  

 
PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 

PREȘEDINTE 
Iusein IBRAM 

 
SECRETAR 

Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 
 

SECRETAR 
Daniel Florin GHIȚĂ 

 
Șef birou Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar Monica Tudor                     
 

Consilier parlamentar Onesia Babeș
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011cu m și c ult 

Lege nr. 174/2019 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege privind unele măsuri 
pentru studierea istoriei evreilor și a 
Holocaustului

Text nemodificat  

2.  
 

--- 

Art. 1. - După art. 18 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare, se introduce un nou articol, art. 
181, cu următorul cuprins : 

Art. I. - După articolul 18 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se introduce 
un nou articol, art. 181, cu următorul 
cuprins:

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă  

3.  
 
 
 
 
 

--- 

“Art. 181 - (1) Planurile-cadru ale 
învățământului liceal și profesional includ 
“Istoria Evreilor. Holocaustul” ca disciplină 
școlară, parte a trunchiului comun. 
(2) Programa școlară, manualele, materialele 
didactice și metodologiile specifice pentru 
disciplina “Istoria Evreilor. Holocaustul” se 
elaborează de către Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din România “Elie 
Wiesel” și experți din cadrul Ministerului 
Educației, în colaborare cu membrii 
Consiliului de Onoare prevăzut la art. 6 alin. 
(1) din Legea nr. 174/2019 privind înființarea 
Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului din România, și se aprobă de 
către Ministerul Educației. 
 

” Art. 181 - (1) Text nemodificat 
  
 
 
(2) Programa școlară, manualele, 
materialele didactice și metodologiile 
specifice pentru disciplina “Istoria 
Evreilor. Holocaustul” se elaborează 
de către Ministerul Educației, în 
colaborare cu Institutul Național 
pentru Studierea Holocaustului din 
România “Elie Wiesel” și membrii 
Consiliului de onoare prevăzut la art. 
6 alin. (1) din Legea nr. 174/2019 
privind înființarea Muzeului Național 
de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
modalitatea de 
realizare a 
celorlalte planuri- 
cadru,  conform 
prevederilor Legii 
1/2011.  
Pentru armonizare 
cu restul textului 
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(3) Cadrele didactice care predau disciplina 
“Istoria Evreilor. Holocaustul” au dreptul la 
pregătire și perfecționare, în țară sau în 
străinătate.” 

României, Partea I, nr. 820 din 9 
octombrie 2019, și se aprobă prin 
ordin al ministrului educației. 
 
(3) Cadrele didactice care predau 
disciplina “Istoria Evreilor. 
Holocaustul” pot beneficia de 
pregătire profesională și cursuri de 
perfecționare de specialitate, în țară 
sau în străinătate.” 

Autor: Comisiile 

Legii. 
Pentru claritatea și 
precizia textului 

3.  
--- 

Art. 2. - Ministerul Educației asigură 
măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art. 1 începând cu 
anul școlar 2023-2024. 

Se elimină. 
Autor: Comisiile 

Devine art. III 
modificat 

4.  
 

--- 

Art. 3. - Legea nr. 174/2019 privind 
înființarea Muzeului Național de Istorie a 
Evreilor și al Holocaustului din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 820 din 9 octombrie 2019, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 

Art. II. - Legea nr. 174/2019 privind 
înființarea Muzeului Național de 
Istorie a Evreilor și al Holocaustului 
din România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 820 
din 9 octombrie 2019, se 
completează după cum urmează:

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

5. Art. 3.- În vederea realizării scopului 
prevăzut la art. 2, Muzeul are 
următoarele atribuții principale: 
a)colecționarea de documente și mărturii cu privire la istoria 
evreilor și a Holocaustului din România, inclusiv prin colaborarea 
cu Arhivele Naționale ale României, Consiliul Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității și alți deținători de arhivă, din țară 
și din străinătate; 
b)elaborarea, coordonarea de programe și/sau proiecte 
educaționale și de cercetare, de stagii de pregătire și instruire în 
domeniul specific, precum și participarea la programe și proiecte 
din domeniul de activitate, atunci când acestea sunt organizate de 
terți; 
c)efectuarea de studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru 
aprofundarea cunoașterii istoriei evreilor și a Holocaustului din 
România; 
d)organizarea de activități de cercetare științifică, conferințe, 
expoziții, schimburi de experiență și seminare cu caracter 
informativ-educativ, inclusiv prin colaborare și participare 
internațională; 
e)editarea și publicarea de studii, cărți, articole, corespondență, 

1. La articolul 3, după litera f) se introduce 
o nouă literă, litera g), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

1. La articolul 3, după litera f) se 
introduce o nouă literă, lit. g), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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memorie fotografică și multimedia, colecții de documente, albume 
fotografice privind istoria evreilor și a Holocaustului din 
România; 
f)evidența, gestionarea, protejarea și conservarea patrimoniului 
propriu. 

 
--- 

 
“g) acordarea Premiului Muzeului Național 
de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din 
România.” 

 
g) acordarea Premiului “Constantin 
Karadja”.” 

Autor: Comisiile 

Pentru a onora 
memoria lui 
Constantin 
Karadja, diplomat 
român, care a 
salvat aprox. 
40.000 evrei in 
timpul 
Holocaustului.  

6.  
 
 

--- 

2. După articolul 6 se introduce un nou 
articol, articolul 61, cu următorul cuprins : 
 
“Art. 61 - (1) Premiul Muzeului Național de 
Istorie a Evreilor și al Holocaustului din 
România se acordă anual, cu ocazia Zilei 
Naționale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului, în colaborare cu Federația 
Comunităților Evreiești din România - Cultul 
Mozaic, la propunerea Consiliului de Onoare. 
 
 
 
 
 
(2) Premiul Muzeului Național de Istorie a 
Evreilor și al Holocaustului din România se 
acordă cetățenilor români și străini, 
instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor și altor 
organizații neguvemamentale din țară și din 
străinătate, pentru merite deosebite în 
prezentarea și promovarea istoriei, culturii și 
tradițiilor comunităților evreiești din 
România, cunoașterea în plan intern și 
internațional a contribuției acestei minorități 
naționale la evoluția și modernizarea societății 
românești de-a lungul timpului, protejarea 

2. După articolul 6 se introduce un 
nou articol, art. 61, cu următorul 
cuprins: 
”Art. 61 - (1) Muzeul, în colaborare 
cu Federația Comunităților Evreiești 
din România – Cultul Mozaic și 
Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din 
România “Elie Wiesel”, la 
propunerea Consiliului de Onoare, 
acordă anual, cu ocazia Zilei 
Naționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului – 9 
octombrie, Premiul “Constantin 
Karadja”. 
(2) Premiul “Constantin Karadja” 
se acordă cetățenilor români și 
străini, instituțiilor, asociațiilor, 
fundațiilor și altor organizații 
neguvemamentale din țară și din 
străinătate, pentru merite deosebite în 
prezentarea și promovarea istoriei, 
culturii și tradițiilor comunităților 
evreiești din România, cunoașterea în 
plan intern și internațional a 
contribuției acestei minorități 
naționale la evoluția și modernizarea 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
 
Pentru claritatea 
textului în vederea 
implementării 
măsurilor 
 
 
 
 
 
Cf HG 672/2004 
 
 
 
Pentru uitate 
terminologică  
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memoriei victimelor Holocaustului, 
dezvoltarea programelor educaționale și de 
cercetare privind Holocaustul din România, 
precum și promovarea combaterii 
antisemitismului.” 
 

societății românești de-a lungul 
timpului, protejarea memoriei 
victimelor Holocaustului, 
dezvoltarea programelor 
educaționale și de cercetare privind 
Holocaustul din România, precum și 
promovarea combaterii 
antisemitismului.” 

Autor: Comisiile 
7.   

 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 
 
 
 

Art. III. – Disciplina școlară 
prevăzută la art. I se include în 
planurile-cadru ale învățământului 
liceal și profesional ca parte a 
trunchiului comun începând cu anul 
școlar 2023-2024. 

Autor: Comisiile 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
Pentru a se asigura 
elaborarea 
măsurilor necesare 
până la acea dată.  
Nu este necesară 
precizarea cu 
privire la ME, 
având în vedere 
normele din 
legislația în vigoare 

 


