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1. Art. 29 din Constituþie:

Libertatea gândirii ºi a opiniilor, precum ºi libertatea credinþelor religioase nu pot
fi îngrãdite sub nici o formã. Nimeni nu poate fi constrâns sã adopte o opinie ori
sã adere la o credinþã religioasã, contrare convingerilor sale.
Libertatea conºtiinþei este garantatã; ea trebuie sã se manifeste în spirit de
toleranþã ºi de respect reciproc.
Cultele religioase sunt libere ºi se organizeazã potrivit statutelor proprii, în
condiþiile legii.
În relaþiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acþiuni de
învrãjbire religioasã.
Cultele religioase sunt autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul acestuia,
inclusiv prin înlesnirea asistenþei religioase în armatã, în spitale, în penitenciare,
în azile ºi în orfelinate.
Pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri educaþia
copiilor minori a cãror rãspundere le revine.

2. Legea privind regimul general al cultelor religioase

Art. 1: „Statul român respectã ºi garanteazã libertatea de gândire, de conºtiinþã,
de credinþã ºi de religie oricãrei persoane de pe teritoriul României, în
conformitate cu Constituþia, cu legile þãrii, cu pactele ºi cu tratatele internaþionale
la care România este parte. Aceste libertãþi nu pot fi îngrãdite sub nici o formã”.
Art. 2: „Libertatea religioasã cuprinde libertatea fiecãrei persoane de a avea sau
de a adopta o religie sau o credinþã religioasã la libera sa alegere, libertatea de a-ºi
exercita propria credinþã religioasã, precum ºi dreptul de a-ºi manifesta religia
individual sau în colectiv, atât în particular, cât ºi în public, de a apãra, a respecta
ºi a practica riturile. Presupune, de asemenea, dreptul de a-ºi schimba religia sau
credinþa religioasã.
Nimeni nu poate fi constrâns sã adopte o opinie sau sã adere la o credinþã
religioasã contrar convingerilor sale”.
Art. 3: „Pãrinþii sau reprezentanþii legali ai minorilor au dreptul sã-ºi educe copiii
în religia lor sau în religia pe care o doresc”.
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Art. 36: „Cultele religioase au dreptul sã asigure învãþãmântul religios în ºcolile
de stat...”
Art. 40: „Cultele religioase au dreptul sã înfiinþeze ºi sã administreze unitãþi de
învãþãmânt pentru pregãtirea personalului de cult, predarea religiei, asistenþa
social-caritativã, patrimoniu, culturã ºi artã religioasã, precum ºi alte specializãri
necesare activitãþii lor religioase”.
Art. 42: „Cultele religioase rãspund de elaborarea planurilor ºi a programelor de
învãþãmânt pentru învãþãmântul teologic preuniversitar, precum ºi de elaborarea
programelor pentru predarea religiei. Acestea se avizeazã de cãtre Secretariatul de
Stat pentru Culte ºi se aprobã de Ministerul Educaþiei Naþionale”.
Art. 43: „Personalul didactic din unitãþile de învãþãmânt ale cultelor religioase
integrate în învãþãmântul de stat se numeºte de cãtre Ministerul Educaþiei
Naþionale, în conformitate cu prevederile legale, cu acordul prealabil al organelor
statutare ale cultelor religioase în cauzã”.

3. Legea nr. 84/1995 – legea învãþãmântului (modificatã prin O.G. nr.
36/1997 ºi prin legea nr. 151/1999).

Art. 5: „Cetãþenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile ºi
formele de învãþãmânt, indiferent de condiþia socialã ºi materialã, de sex, rasã,
naþionalitate, apartenenþã politicã sau religioasã”.
Art. 9: „Planurile-cadru ale învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi profesional
includ Religia ca disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul
pãrinþilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia sau confesiunea.
La solicitarea scrisã a pãrinþilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sã nu
frecventeze orele de religie. În acest caz, situaþia ºcolarã se încheie fãrã aceastã
disciplinã. În mod similar se procedeazã ºi pentru elevul cãruia, din motive
obiective, nu i s-au asigurat condiþiile pentru frecventarea orelor la aceastã
disciplinã”.
Art. 158: „În învãþãmântul preuniversitar, formaþiunile de studiu cuprind grupe,
clase sau ani de studiu, dupã cum urmeazã:
a) grupa cuprinde în medie 15 preºcolari sau elevi, dar nu mai puþin de 10 ºi nu
mai mult de 20; prin excepþie, inspectoratul ºcolar poate aproba grupe cuprinzând
cel puþin 7 preºcolari sau elevi;
b) clasa din învãþãmântul primar are în medie 20 de elevi, dar nu mai puþin de 10
ºi nu mai mult de 25;
c) clasa din învãþãmântul gimnazial are în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de
10 ºi nu mai mult de 30;
d) clasa sau anul de studiu din învãþãmântul profesional, liceal sau postliceal are
în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi nu mai mult de 30.
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Situaþiile speciale privind formaþiunile de elevi sau de preºcolari din grupa mare
aflate sub efectivul minim se aprobã de M.E.N.”.

4. Decizia Curþii constituþionale nr. 72 din 24.07.1995

Decizia confirmã art. 9 din Legea nr. 84/1995 – legea învãþãmântului (modificatã
prin O.G. nr. 36/1997 ºi prin legea nr. 151/1999).

***
Legislaþia civilã cu privire la predarea religiei în ºcoalã este sãracã, acest

domeniu de activitate fiind reglementat în mod expres doar prin art. 9 din legea
învãþãmântului (legea nr. 84/1995 modificatã prin O.G. nr. 36/1997 ºi legea
151/1999) care prevede: „Planurile-cadru ale învãþãmântului primar, gimnazial,
liceal ºi profesional includ Religia ca disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului
comun. Elevul, cu acordul pãrinþilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru
studiu religia ºi confesiunea. La solicitarea scrisã a pãrinþilor sau a tutorelui
legal instituit, elevul poate sã nu frecventeze orele de religie. În acest caz,
situaþia ºcolarã se încheie fãrã aceastã disciplinã. În mod similar se procedeazã
ºi pentru elevul cãruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiþiile pentru
frecventarea orelor la aceastã disciplinã”.

Iniþial, acest text de lege a avut o altã formulare (în învãþãmântul primar
religia este disciplinã obligatorie, în învãþãmântul gimnazial este opþionalã, iar
în învãþãmântul liceal ºi profesional este facultativã), dar el a fost modificat ca
urmare a sesizãrilor fãcute de un numãr de 57 de deputaþi care au considerat cã
prin formularea „în învãþãmântul primar religia este obligatorie” se instituie
obligativitatea studiului religiei în ciclul primar ºi se aduce atingere
prevederilor constituþionale ale art. 29 al.1, 2 ºi 6 privind libertatea conºtiinþei:

– „libertatea gândirii ºi a opiniilor, precum ºi libertatea credinþelor religioase
nu pot fi îngrãdite sub nici o formã. Nimeni nu poate fi constrâns sã adopte o
opinie ori sã adere la o credinþã religioasã, contrare convingerilor sale;

– libertatea conºtiinþei este garantatã; ea trebuie sã se manifeste în spirit de
toleranþã ºi de respect reciproc;

– pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri
educaþia copiilor minori a cãror rãspundere le revine”.

În urma interpretãrii juridice a acestui text de lege, s-a ajuns la concluzia cã
dreptul de „a alege” semnificã ºi posibilitatea de a nu avea nici o opþiune
religioasã, iar alegerea, cu acordul pãrintelui sau al tutorelui legal instituit,
asigurã dreptul reprezentanþilor legali ai copilului de a decide, potrivit
propriilor convingeri, în legãturã cu educaþia copiilor minori, ca expresie a
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autoritãþii pãrinteºti. Includerea în învãþãmântul primar a religiei ca disciplinã
obligatorie nu înseamnã obligativitatea religiei pentru elevi, nesocotindu-se
dreptul pãrintelui sau al tutorelui de a asigura educaþia copiilor minori potrivit
propriilor convingeri, ci priveºte includerea religiei ca disciplinã în planurile
de învãþãmânt, religia ºi confesiunea rãmânând sã fie alese sau nu.

Conform reglementãrilor în vigoare, la gimnaziu, religia va fi introdusã în
planul de învãþãmânt, iar pentru cei care nu opteazã pentru religie, M.E.N. va
introduce ca alternativã ºi o altã disciplinã. Elevii care nu doresc sã participe
la orele de religie sunt obligaþi ca, la începutul anului ºcolar, prin pãrinþii lor,
sã depunã o cerere scrisã în care sã-ºi arate opþiunea lor: de a participa sau nu
la orele de religie. În cazul în care nu vor alege ca obiect de studiu religia, în
locul acesteia trebuie sã opteze pentru o altã disciplinã din cele prevãzute ca
alternativã în programa ºcolarã. Elevii care nu ºi-au formulat în scris opþiunea
lor, dar nici nu participã la orele de religie, vor rãmâne cu situaþia neîncheiatã
la acest obiect.

Predarea religiei se face doar în spaþiile de învãþãmânt din incinta ºcolilor,
cu respectarea prevederilor planurilor de învãþãmânt, a programelor ºcolare ºi
a legislaþiei specifice învãþãmântului. Religia va fi inclusã în orarul ºcolii, iar
evaluarea cunoºtinþelor se va face în conformitate cu prevederile
regulamentelor ºcolare. Cadrele didactice vor fi încadrate prin concurs
organizat de inspectoratele ºcolare judeþene; pentru prezentarea la concurs
candidaþii trebuie sã prezinte ºi o recomandare din partea cultului care se referã
la þinuta moralã a candidatului. Normarea ºi salarizarea orelor de religie se face
conform Statutului personalului didactic ºi reglementãrilor M.E.N.

Formaþiunile de studiu vor fi constituite conform art. 158 din Legea
84/1995:

„Aceste formaþiuni cuprind grupe, clase sau ani de studiu:
a) grupa cuprinde în medie 15 preºcolari sau elevi, dar nu mai puþin de 10

ºi nu mai mult de 20; prin excepþie, inspectoratul ºcolar poate aproba grupe
cuprinzând cel puþin 7 preºcolari sau elevi;

b) clasa din învãþãmântul primar are în medie 20 de elevi, dar nu mai puþin
de 10 ºi nu mai mult de 25;

c) clasa din învãþãmântul gimnazial are în medie 25 de elevi, dar nu mai
puþin de 10 ºi nu mai mult de 30;

d) clasa sau anul de studiu din învãþãmântul profesional, liceal sau postliceal
are în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi nu mai mult de 30.

Situaþiile speciale privind formaþiunile de elevi sau de preºcolari din grupa
mare aflate sub efectivul minim se aprobã de M.E.N.”.
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Pentru grupurile de elevi constituite sub efectivul legal, activitatea poate fi
salarizatã din fondurile proprii ale cultului.

De menþionat faptul cã nici un elev nu poate fi obligat sã participe la alte ore
de religie decât cele ale confesiunii din care face parte, fãrã consimþãmântul
sãu; în caz contrar, se încalcã drepturile constituþionale prevãzute de art. 29 ºi
art. 1 din Legea cultelor religioase. De asemenea, nici profesorii nu pot lucra
cu un numãr mai mare de elevi decât cel prevãzut de dispoziþia art. 158 din
Legea 84/1995.


