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PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE

privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor si a Holocaustului

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege

Art.L- 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 non articol, art. 18^, cu urmatorul cuprins:

„Art.l8\- (1) Planurile-cadru ale invatamantului liceal si profesional includ «Istoria 

Evreilor. Holocaustul» ca discipline scolara, parte a trunchiului comim.

(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.(l) din Legea nr. 174/2019 privind infiintarea 

Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 din 9 octombrie 2019, si se aproba prin ordin al ministrului 
educatiei.

(3) Cadrele didactice care predau disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» pot 

beneficia de pregatire profesionala si cursuri de perfectionare de specialitate, in tara sau in 

strainatate.”
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Art.II.- Legea nr. 174/2019 privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor 

si al Holocaustului din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.820 

din 9 octombrie 2019, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera ^ se introduce o noua litera, lit.g), cu urmatorul cuprins:
„g) acordarea Premiului «Gonstantin Karadja».”

2. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, art.6\ cu urmatorul cuprins:
„Art.6\- (1) Muzeul, in colaborare cu Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - 

Cultul Mozaic si Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania «Elie Wiesel», la 

propunerea Consiliului de onoare, acorda anual, cu ocazia zilei de 9 octombrie 

«Ziua Holocaustului)), Premiul «Constantin Karadja»

(2) Premiul «Constantin Karadja)) se acorda cetatenilor romani si straini, 

institutiilor, asociatiilor, fiindatiilor §i altor organizatii neguvemamentale din tara si din strainatate, 

pentru merite deosebite in prezentarea si promovarea istoriei, culturii si traditiilor comunitatilor 

evreiesti din Romania, cunoasterea in plan intern si international a contributiei acestei minoritati 

nationale la evolufia si modemizarea societatii romane^ti de-a lungul timpului, protejarea memoriei 

victimelor Holocaustului, dezvoltarea programelor educationale si de cercetare privind Holocaustul 

din Romania, precum si promovarea combaterii antisemitismului.”

Art.IIL- Disciplina scolara prevazuta la art.I se include in planurile-cadru ale invatamantului 

liceal si profesional ca parte a trunchiului comun incepand cu anul scolar 2023 - 2024.



Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 §i ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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