
Editorial 

Pân  la adoptarea în anul 2011 a noii Legi a educa iei na ionale, nu exista o prevedere care 
s  stabileasc , la nivel normativ, înregistrarea op iunii elevilor pentru orele de Religie. Institu-
iile colare urmau o practic  u or de contestat în presupozi iile i consecin ele sale: înscrierea 

din oficiu a elevilor la disciplina Religie i permiterea, în principiu, a retragerii copiilor la 
cererea p rin ilor (a lor, dac  au peste 16 ani). Angajând profesori i hot rând orarul, colile 
fac o presupozi ie atât asupra identit ii religioase a p rin ilor elevilor, cât i asupra dorin ei ca 
odraslele lor s  urmeze orele confesionale oferite de coal  – dou  aspecte distincte. Cum 
institu iilor le este interzis  prelucrarea datelor privitoare la identitatea religioas  (a se vedea  
dispozi iile art. 5 alin. (5) al Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas  i regimul general 
al cultelor), colile nu pot lua decizii în aceast  materie decât arbitrar. Prin solicitarea unei 
adrese de scoatere de la orele de Religie, se impune p rin ilor/ elevilor asumarea unei 
identit i religioase, ceea ce încalc  libertatea de gândire, con tiin  i religie. Practica înscrie-
rii din oficiu a elevilor la orele de Religie a constituit sursa a numeroase abuzuri documentate 
de organiza ii precum Solidaritatea pentru Libertatea de Con tiin  i Liga Pro Europa. Sinte-
tiz m concluzia acestor cercet ri: institu iile colare împreun  cu bisericile creeaz  o formida-
bil  presiune asupra copiilor i p rin ilor pentru a-i supune pe ace tia la o educa ie religioas  
cu un con inut care se opune principiilor educa ionale menite s  asigure interesul superior al 
copilului. În al i termeni: sistemul de înv mânt românesc practic  îndoctrinarea religioas  

Sistematic, de-a lungul anilor, organiza iile dedicate respect rii drepturilor omului i ale 
copiilor i un num r de organiza ii religioase au cerut schimbarea procedurilor în materie, 
care constituiau „starea de fapt” în lipsa vreunei reglement ri legale. 

inând probabil cont de contesta iile amintite, noua reglementare a educa iei na ionale 
adoptat  în 2011 a hot rât s  pun  cap t controverselor transformând practica în lege: „La 
solicitarea scris  a elevului major, respectiv a p rin ilor sau a tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor, elevul poate s  nu frecventeze orele de religie”. Criticile la adresa acestui sistem 
de înscriere din oficiu nu au încetat, dar ele încetau s  mai fie „amenin toare” pentru 
sus in torii situa iei de fapt. 

În anul 2012, profesorul Emil Moise din Buz u a sus inut în fa a Cur ii Constitu ionale 
(CCR) neconstitu ionalitatea acestei prevederi. În Decizia nr. 306 din acel an, Curtea a respins 
excep ia de neconstitu ionalitate. Iat , îns , c  pledoaria profesorului Moise din 2014, într-o 
alt  spe a pe care a adus-o în fa a CCR, a schimbat opinia judec torilor constitu ionali. Pe  
12 noiembrie a.c., Curtea Constitu ional  a decis c  articolul din Legea educa iei na ionale 
privitor la înscrierea elevilor la disciplina Religie este neconstitu ional. Judec torii Cur ii au 
ajuns i ei, pe urma reclamantului, la concluzia c  cererile cad în sarcina p rin ilor care doresc 
pentru copiii lor participarea la ore confesionale în unit ile de înv mânt publice. 

Hot rârea CCR produce o revolu ie. Ea va avea mari implica ii asupra sistemului educa iei 
religioase i nu mai pu in, asupra capacit ii noastre de cunoa te op iunile confesionale ale 
popula iei României. Nicio hot râre legislativ  nu ar fi avut puterea actualei opinii a 
judec torilor constitu ionali pentru banalul motiv c  aceasta este prin natura ei schimb toare. 
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Dup  evenimentul din 12 noiembrie a.c., interven ia profesorului Emil Moise a fost celebrat  
timp de s pt mâni de c tre militan ii pentru drepturile omului i ale copilului. 

Nu i de „partea cealalt ”. Cit m comunicatul dat cu aceast  ocazie în numele Bisericii 
Ortodoxe Române: „Patriarhia Român  ia act cu mâhnire de decizia Cur ii Constitu ionale a 
României, discriminatorie i umilitoare pentru ora de religie. Nu coment m acum contextul 
sau împrejur rile în care a fost luat  aceast  decizie, ci a tept m publicarea motiva iei acestei 
decizii. [...] O majoritate a Cur ii Constitu ionale, neprecizat  înc , a c rei motiva ie urmeaz  
s  o cunoa tem oficial doar dup  publicarea Deciziei în Monitorul Oficial a schimbat 
existen a într-un mod surprinz tor i contrar tradi iei constitu ionale i legislative a României 
de pân  la acest moment. Astfel, Decizia Cur ii Constitu ionale induce ideea solicit rii în scris 
de c tre p rin i a studierii Religiei de c tre copiii lor în colile de stat”. i mai departe: 
„Biserica Ortodox  Român  cheam  pe to i credincio ii ei s  apere i s  promoveze valorile 
credin ei cre tine i ale spiritualit ii române ti, în rela ie cu institu iile publice i cu societatea 
româneasc  în general”; „Este evident c  se încearc  descurajarea particip rii elevilor la ora 
de religie prin m suri birocratice excesive pentru majoritatea p rin ilor acestora, favorizând, 
în schimb, o minoritate care nu accept  ora de religie…”; „Desigur, Biserica nu poate contesta 
juridic în România aceast  decizie, dar ea nu se las  intimidat  i descurajat , ci va intensifica 
aten ia i ac iunea ei pe diferite planuri pentru ap rarea i promovarea valorilor credin ei 
cre tine în societatea româneasc  de azi, agresat  sistematic de secularismul antireligios, sub 
pretextul ap r rii libert ii de con tiin a”  

Este de urm rit ce se va întâmpla în continuare. Hot rârea Cur ii Constitu ionale este 
obligatorie pentru toate institu iile. Ca atare, din momentul public rii în Monitorul Oficial, 
Ministerul Educa iei Na ionale ar trebui s  o aplice imediat, cerând p rin ilor care doresc 
pentru copiii lor educa ie religioas  s  fac  cereri în acest sens. R mâne faptul c  anul colar 
este în plin  desf urare, iar sub aceast  acoperire este probabil ca Ministerul s  nu înceap  
demersurile la care-l oblig  noua situa ie. 

Pot s  apar  i surprize serioase, s  le spunem, „politice”. Cel pu in aceasta sugereaz  
comunicatul Patriarhiei prin subtextul s u amenin tor. BOR vrea s  afle care este acea 
„majoritate, neprecizat  înc ” a Cur ii Constitu ionale responsabil  de a fi decis într-un mod 
„discriminator” i „umilitor”. Ea opune înc  o dat , precum a tot f cut-o, pe majoritari i 
minoritari. BOR cheam  credincio ii s  promoveze valorile credin ei cre tine nu doar în via a 
lor proprie, ci „în rela ie cu institu iile publice”. Comunicatul Patriarhiei con ine o invita ie la 
nesupunere civic  lipsit  de ambiguitate, ferm . 
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