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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru inva^amant, tineret §i sport si 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati, prin adresa nr. 
L483/2021, au fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului comun asupra Propunerii legislative privind unele masuri pentru 
studierea istoriei evreilor §i a Holocaustului, avand ca initiatori: Cimpeanu Sorin Mihai - 
senator PNL; Dragu Anca Dana - senator USR_PLUS; Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD; Ganf 
Ovidiu-Victor - deputat FDGR (minoritati); Kelemen Hunor - deputat UDMR; Pambuccian 
Varujan - deputat UAR (minoritati); Vexler Silviu - deputat FCER (minoritati).

Propunerea legislative a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 
noiembrie 2021, in calitate de prima Camera sesizata si are ca obiect de reglementare 
introducerea disciplinei scolare "Istoria Evreilor. Holocaustul" in planurile-cadru ale 
invatamantului liceal si profesional, precum si instituirea si acordarea Premiului Muzeului 
National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania.

La intocmirea raportului comun cele doua comisii sesizate in fond au avut in vedere:
• avizul favorabil cu observatii si propuneri al Consiliului Legislativ nr. 873/21.10.2021;
• avizul negativ, motivat, al Consiliului Economic si Social nr. 7379/26.10.2021.

In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republican la 
dezbaterea propunerii legislative a participat, din partea Guvernului, domnul Zoltan Kallos, 
secretar de stat in cadrul Ministerului Educatiei.
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In sedintele din 9 noiembrie 2021, analizand propunerea legislativa, membrii celor 
doua comisii de specialitate au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un raport 
comun de admitere, cu amendamente respinse.

Amendamentele respinse se regasesc in Anexa care face parte integranta din 
prezentul raport.

Membrii Comisiei pentru mvafamant, tineret §i sport si Comisiei pentru drepturile 
omului, egalitate de §anse, culte §i minorita^i supun spre dezbatere §i adoptare plenului 
Senatului raportul comun de admitere, cu amendamente respinse si propunerea 
legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice si urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului, impreuna cu raportul comun 
de admitere, potrivit prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Senatul, m aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. [1] din Legea fundamentals si ale art. 92 
alin. (8) pet. 2 din Regulamentul Senatului, cu privire la proiectul de act normativ mregistrat 
cu L 483/2021, are competenta de dezbatere si adoptare ca si Camera decizionala.

Pre§e^Pre§edinte,

ntin^Bbgdan MATEliristina ANISIE Senator CiSenator Monij

V

Secretar,Secretar,

Senator Ambrozie-lrineu DARAU Senator lonutNEAGU
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ANEXA la Raportul comun Nr. XXVI/711/09.11.2021
Nr. XXVIII/437/09.11.2021

AMENDAMENTE RESPINSE

la propunerea legislativa privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor a Holocaustului si pentru completarea si
modificarea Art. 18 privind legea educatiei nationale nr 1/2 011

(L483/2021)

Propunerea legislativa privind unele masuri 
pentru studierea istoriei evreilor si a 

Holocaustului

Text amendament propus Autor amendament/motivare
2
ri
n

1 Art. I. - Dupa articolul 18 din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se introduce un nou articol, art. 181, 
cu urmatorul cuprins

Art. I. - Dupa articolul 18 din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011 publicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
introduce un nou articol, art. 181, cu urmatorul 
cuprins:

Amendomente propose de doamna 
senator Rodica BOANCA si domnul 
senator lonut Neagu, respinse cu 
majoritate de voturi.

Motivare; Amendamentul este formulat 
pentru aducerea textului m 
conformitate cu prevederile punctului 
15 al Rezolutiei 
European din 1 iunie 2017 referitoare 
la combaterea antisemitismului

(1) Planurile-cadru ale„Art.
mvatamantului liceal si profesional includ 
«lstoria Evreilor. Holocaustul» ca discipline 
scolara, parte a trunchiului comun.

181 „Art. 181 - (1] Planurile-cadru ale mvatamantului 
liceal si profesional includ "Istoria Evreilor. 
Holocaustul" ca discipline optionaie, la nivel 
national.

Parlamentului
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2 (2] Programa scolara, manualele, materialele 
didactice si metodologiile specifice pentru 
disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» se 
elaboreaza de catre Ministerul Educatiei, in 
colaborare cu Institutul National pentru 
Studierea Holocaustului din Romania «Elie 
Wiesel» si membrii Consiliului de onoare 
prevazut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
174/2019 privind mfiintarea Muzeului National 
de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din 
Romania, publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 820 din 9 octombrie 
2019, si se aproba prin ordin al ministrului 
educatiei.

(2) Programa scolara aferenta discipline! 
optionale "Istoria Evreilor. Holocaustul" se 
elaboreaza de catre institutia cu atributii m 
domeniul curriculumului, aflata m subordinea 
Ministerului Educatiei, cu consultarea Institutului 
National pentru Studierea Holocaustului din 
Romania "Elie Wiesel” si a Consiliului de onoare 
prevazut la art. 6 alin. (1] din Legea nr. 174/2019 
privind mfiintarea Muzeului National de Istorie a 
Evreilor si al Holocaustului din Romania, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
1, nr. 820 din 9 octombrie 2019, si se aproba prin 
ordin al ministrului Educatiei.

(2017/2692(RSP)).

De asemenea, amendamentul instituie 
obligativitatea consultarii Institutului 
National
Holocaustului din Romania "Elie 
Wiesel" si a Consiliului de onoare 
prevazut la art. 6 alin. [1) din Legea nr. 
174/2019 privind mfiintarea Muzeului 
National de Istorie a Evreilor si al 
Holocaustului din Romania, ca 
parteneri social!, m conditiile m care, 
potrivit legislatiei m vigoare, elaborarea 
tuturor programelor scolare, a 
planurilor-cadru si metodologiilor 
specifice pentru toate disciplinele si 
unitatile de mvatare este prerogativa 
Ministerului Educatiei. [cf. Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011) 
Referinta: Rezolutia Parlamentului 
European din 1 iunie 2017 referitoare 
la combaterea antisemitismului 
(2017/2692CRSP))

Studiereapentru

(3) Cadrele didactice care predau disciplina 
«Istoria Evreilor. Holocaustul» pot beneficia de 
pregatire profesionala si cursuri de 
perfectionare de specialitate, m tara sau in 
strainatate."

3 (3) Cadrele didactice care predau "Istoria 
Evreilor. Holocaustul” ca disciplina optionala pot 
beneficia de pregatire profesionala si cursuri de 
perfectionare de specialitate m tara sau m 
strainatate."

"Parlamentul European, (...)
15. mcurajeaza statele membre sa 
promoveze 
Holocaustul ("Shoah") m scoli si sa se 
asigure ca profesorii sunt format! in 
mod corespunzator pentru aceasta 
sarcina si pentru a aborda problema 
diversitatii in clasa;"

cursurile privind
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