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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                 SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 10 septembrie 2019 

 
 

Pe data de 10 septembrie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor cu următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege privind înfiintarea Muzeului National de Istorie a 

Evreilor si al Holocaustului din România (PLx 356 /2019).  

2. Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 

învăţământ (PLx 337/2019). 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 

privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele 

locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare (PLx 340/2019). 

4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-

teritoriale a steagurilor proprii (PLx 343/2019). 

5.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 278/2019). 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din 

numărul total de 7. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Benkö Erika, Kulcsár-Terza 

József-György, Ana Adriana Săftoiu și Cătălin-Ioan Nechifor.  

 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei a fost prezent - în calitate de 

inițiator al proiectului de lege de la punctul 1 -  dl deputat Silviu Vexler. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a luat cuvântul 

inițiatorul - dl deputat Silviu Vexler - care a evidențiat importanța 

proiectului său, în condițiile în care statul român își asumase, încă din anul 

2004, angajamentul înființării unui asemenea muzeu - în memoria celor 

135.000 de evrei români care au pierit în Transilvania de Nord, aflată sub 

jurisdicția Ungariei, prin Dictatul de la Viena - conform Raportului final 

întocmit de Comisia Internaţională penru Studierea Holocaustului în 

România. Totodată, dl deputat Silviu Vexler a mai afirmat că muzeul 

respectiv va folosi, ca sediu, o clădire abandonată de pe Calea Victoriei și 

că modul concret de organizare și funcționare al acestuia va fi rezultatul 

unui concurs internațional de proiecte.  

Au intervenit în dezbatere și dl deputat Ibram Iusein - care a reliefat că 

proiectul de lege a fost semnat de toți liderii grupurilor parlamentare din 

Camera Deputaților - precum și dl deputat Kulcsár-Terza József-György 

care a declarat că domnia sa susține acest demers pentru onorarea 

memoriei celor morți în Holocaust. 

În final, proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport de adoptare, 

cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Și propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

 

 

 Președinte 

 

                                   deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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