
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA ĐEPUTAŢILOR 

LEGE 

privind uncle măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a 
Holocaustului 

Camera Đeputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

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

„Art. 181 - (1) Planurile-cadru ale învăţământului liceal şi 

profesional includ «Istoria Evreilor. Holocaustul» ca disciplină colară, 

pane â trunchiului comun. 
(2). Programa colară, manualele, materialele didactice şi 

metodologiile specifice pentru disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» 
se elaborează de către Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» şi 

membrii Consiliului de onoare prevăzut la art. 6 aim . (1) din Legea 
nr. 174/2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor 
i al Holocaustului din România, publicată în Monitorul Official al 

României, Partea I, nr. 820 din 9 octombrie 201.9, şi se aprobă prin ordin 
al ministrului educatiei. 
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(3) Cadrele didactice care predau disciplina «Istoria Evreilor. 
Holocaustul» pot beneficia de pregătire profesională şi cursuri de 
perfecţionare de. specialitate, în ţară sau în străinătate." 

Art. II. - Legea nr. 174/2019 privind înfiinţarea Muzeului 
Naţional de Istorie a Bvreilor şi' al Holocaustului din România, publicată 

în Monitorul Official al României, Partea I, nt. 820 din 9 .octombrie 
2019, se completează după cum urmează: 

1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, 

lit. g), cu următorul cuprins,: 
„g) acordarea Premiului «Constantin Karadja»." 

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, art. 61, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 61 - (1) Muzeul, în colaborare cu Federaţia Comunităţilor 

Bvreieti din România — Cultul Mozaic şi Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», la propunerea 
Consiliului de onoare, acordă anual, cu ocazia: zilei de 9 octombrie 
Ziva Holocaustului», Premiul «Constantin Karadja». 

(2) Premiul «Constantin Karadja» se acordă cetăţenilor români 
i străini, instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor organizaţii 

neguvernamentale din ţară şi din străinătate, pentru merite deosebite în. 
prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor comunităţilor 

evreieşti din România, cunoaşterea în plan intern şi internaţional a 
contribuţiei acestei minorităţi naţionale la evoluţia şi modernizarea 
societăţii româneşti de-a lungul timpului, protej area memoriei victimelor 
Holocaustului, dezvoltarea programelor educaţionale şi de cercetare 
privind Holocąustul din .România, precum şi promovarea combaterii 
antisemitismului." 

Art. III. — Discipliną colară prevăzută la art. I se include în 
planurile-cadru ale învăţământului liceal şi profesional ca pane a 
trunchiului comun începând cu anul colar 2023-2024. 
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Ácest pro iect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 

în edinţa din 3 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor apt. 76 
alin: (1) din Contituţia României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE CAMERBI DEPUTAŢIŁOR 
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