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Domnule preşedinte,
A

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit, (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea 

istoriei evreilor şi a'}Holocaustului, iniţiată de domnul deputat FCER 

Silviu Vexler împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, 
UDMR, Minorităţi (Plx.461/2021).

1. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare^ şi a Legii nr. 174/2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de 

Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, propunându-se, în 

principal, includerea în Planurile-cadru ale învăţământului liceal şi 
profesional a disciplinei şcolare ’Lstoria Evreilor. Holocaustul”.

De asemenea, se propune ca programa şcolară, manualele, 
materialele didactice şi metodologiile specifice pentru această disciplină să 

se elaboreze de către Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 

România ^,Elie Wieser şi experţii din cadrul Ministerului Educaţiei, în 

colaborare cu membrii Consiliului de Onoare' şi să se aprobe de către 

Ministerul Educaţiei.
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ART. 6 din Legea nr. 174/2019
(!) Consiliul de onoare este un organ colegial cu rol consullativ. formal din câte un reprezentam desemnat de către Adminislra(ia Rrezidenlială. 

Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Culturii fi Ideniilâfii Naponale. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România ..Elie 
WieseT'. Departamentul pentru Relaţii Inlerelnice. Secretariatul de Stat pentru Culte. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România • Cultul 
Mozaic. Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului. Muzeul Memoria! a! Holocaustului (SUA). Memorialul Shoali (Repuhlica 
Franceza). Memorialul Martirilor şi Eroilor Holocaustului.. Yad Vashem" (Statul Israel). Comitetul Evreie.sc American ..A.JC" fSLIA). R 'nai B ritli 
International (SUA).



Totodată, se propune ca Ministerul Educaţiei să asigure măsurile 

necesare pentru punerda în aplicare a acestor prevederi începând cu anul 

şcolar 2023-2024.
____ Iniţiatorii propun, de asemenea, instituirea şi acordarea ..Premiului
Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului ca formă de 

recunoaştere directă, de încurajare şi apreciere pentru acele persoane, 
instituţii sau organizaţii neguvernamentale care desfăşoară, cu merite 

speciale, o activitate fundamentală şi esenţială pentru întreaga societate 

din ţara noastrS\

II.Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Elc)S-iiflf4astfeCÎTU 
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Domnului Preşedinte al Camerei Deputaţilor
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