
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                          Bucureşti,  18  februarie 2020                    

       PLx.105/2019 

 
  

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI,                          COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,  
CULTE ŞI PROBLEMELE MINORITĂŢILOR                         MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
NAŢIONALE 
Nr. 4c-6/198                                                                                       Nr. 4c-12/59 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                           

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului  de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale 
a Holocaustului Romilor - Samudaripen, trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, spre dezbatere în fond, cu adresa nr.PLx.105/2019 
din 6 martie 2019, înregistrat sub nr.4c-6/198  din 7 martie 2019, respectiv cu nr.4c-12/59 din 7 martie 2019. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                  PREŞEDINTE,                                                                                     PREŞEDINTE,   
                                       
              Deputat  Iusein IBRAM                                                         Deputat Gigel Sorinel ȘTIRBU                      
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            Bucureşti,  18  februarie 2020              
                 PLx.105/2019 

 
  

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI,                                      COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,  
CULTE ŞI PROBLEMELE MINORITĂŢILOR                                     MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
NAŢIONALE 
Nr. 4c-6/198                                                                                                   Nr. 4c-12/59 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                  

     RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru  drepturile  omului, 
culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale  și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, 
cu adresa nr. PLx.105/2019 din 6 martie 2019, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru instituirea Zilei 
Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen, înregistrat sub nr.4c-6/198 din 7 martie 2019, respectiv, cu nr.4c-
12/59 din 7 martie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 martie 2019.   
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, cu referire la prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1219/19.12.2018. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 6408/11.12.2018. 
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Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.33/DPSG/17.01.2020, susține, cu observații 
adoptarea inițiativei legislative. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului 
Romilor - Samudaripen la data de 2 august, dată la care în anul 1944, în lagărul de concentrare de la Auschwitz-Bierknau, 
cei 2.897 de membri de etnie romă, rămaşi în viaţă, au fost exterminaţi în camerele de gazare.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dezbaterea proiectului de 
lege a avut loc în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au examinat proiectul de lege în ședința din 11 
decembrie 2019; la dezbateri au participat 11 deputați, din totalul de 15 membri ai Comisiei.  

Membrii Comisiei pentru  drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 18 februarie 2020; la lucrări şi-au înregistrat prezenţa 14  deputaţi, din totalul de 15 membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art.55 și art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbateri au 
participat, din partea Ministerului Culturii, domnul secretar de stat Liviu Brătescu și domnul consilier Mihai Firică, iar în 
calitate de iniţiator, domnul  deputat  Daniel Vasile.  

În urma examinării proiectului de lege, a avizelor favorabile ale Consiliului legislativ și Consiliului Economic și 
Social, a punctului de vedere transmis de Guvern,  precum şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii  au hotărât, 
cu  unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru instituirea 
Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen, cu amendamente admise, prezentate în anexa care face parte 
din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
                      PREŞEDINTE,                                                                                              PREŞEDINTE,                                        
                             

             Deputat  Iusein IBRAM                                                                           Deputat Gigel Sorinel ȘTIRBU                           

 
                      SECRETAR,                                                                                                     SECRETAR, 
 
        Deputat Sergiu-Cosmin Vlad                                                                               Deputat Beatrice TUDOR 
 
 
Întocmit, consilier parlamentar  Onesia Babeş                                                                                                                             Întocmit, consilier parlamentar Dan Kalber                         
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   Anexă  
Amendamente admise 

PL x 105/2019 
Nr. 
crt. Text adoptat de Senat                  Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentului 
 0 2 3 4 
1. Lege 

pentru instituirea Zilei Memoriale a 
Holocaustului Romilor - Samudaripen 

Lege 
pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua 
națională de comemorare a Holocaustului 

împotriva romilor - Samudaripen 
 

Autori: Comisiile 

Amendament de tehnică 
legislativă 

2. Art. 1. – Se instituie Ziua Memorială a 
Holocaustului Romilor – Samudaripen, 
care se comemorează în fiecare an, în 
ziua de 2 august. 

Art. 1. – Se instituie ziua de 2 august ca  Ziua 
națională de comemorare a Holocaustului 
împotriva romilor – Samudaripen. 
 
Autori: Comisiile

Amendament de tehnică 
legislativă 

3. Art. 2. – În înţelesul prezentei legi, 
termenul Samudaripen, provine din limba 
romani şi are înţelesul de „ucidere în 
masă”.  

Nemodificat.  

4. Art. 3. – (1) Anual, cu prilejul comemorării 
Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor 
– Samudaripen, se organizează acţiuni 
culturale, simpozioane, mese rotunde şi 
acţiuni cu tematică specifică, dedicate 
acestei zile. 
(2) Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale,  autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, acordă sprijin 
de specialitate pentru organizarea şi 
desfăşurarea manifestărilor ocazionate 
de acest eveniment. 

 Art. 3. – (1) Anual, cu prilejul comemorării Zilei 
naționale de comemorare a Holocaustului 
împotriva romilor – Samudaripen, se pot 
organiza acţiuni culturale, simpozioane, mese 
rotunde şi acţiuni cu tematică specifică, dedicate 
acestei zile.” 
(2) Ministerul Culturii, autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, pot organiza 
manifestări dedicate acestui eveniment. 
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(3) Organizaţiile neguvernamentale 
interesate pot acorda sprijin logistic şi/sau 
financiar, după caz, pentru organizarea de 
manifestări dedicate comemorării acestei 
zile. 
(4) Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune 
difuzează în cadrul programelor special 
destinate minorităţilor naţionale, 
manifestările dedicate acestei zile. 

Nemodificat. 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisiile 

 


