
ÎN CALITATE DE PĂRINȚI / 
TUTORI LEGALI, SUNTEȚI 
UNICII RESPONSABILI PENTRU 
EDUCAȚIA RELIGIOASĂ 
A COPIILOR DUMNEAVOASTRĂ, 
FĂRĂ A DA SOCOTEALĂ 
PENTRU ALEGERILE FĂCUTE.
Legea privind libertatea religioasă și 
regimul general al cultelor (Legea 
489/2006):
Art. 1. – (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau 
constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință 
religioasă, contrară convingerilor sale, și nici nu 
poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus 
într-o situație de inferioritate pentru credința, 
apartenența sau neapartenența sa la o grupare, 
asociație religioasă sau un cult ori pentru 
exercitarea, în condițiile prevăzute de lege, a 
libertății religioase.
Art. 3. – (1) Părinții sau tutorii au dreptul exclusiv 
de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, 
conform propriilor convingeri.
(2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu 
poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; 
copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul 
să-și aleagă singur religia.
Art. 5. – (5) Este interzisă prelucrarea datelor cu 
caracter personal legate de convingerile religioase 
sau de apartenența la  culte, cu excepția desfășurării 
lucrărilor de recensământ național aprobat prin lege 
sau în situația în care persoana vizată și-a dat, în mod 
expres, consimțământul pentru aceasta.
(6) Este interzisă obligarea persoanelor să își 
menționeze religia, în orice relație cu autoritățile 
publice sau cu persoanele juridice de drept privat.

 

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ 
ESTE UN DREPT GARANTAT DE 
CONSTITUȚIE.
Constituția României: 

Art. 29 - Libertatea conștiinței:
(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și 
libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite 
sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să 
adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, 
contrare convingerilor sale.

(6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, 
potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori 
a căror răspundere le revine.

PUTEȚI REFUZA 
FRECVENTAREA ORELOR DE 
RELIGIE PENTRU COPILUL 
DUMNEAVOASTRĂ, PRINTR-O 
SIMPLĂ SOLICITARE ÎN SCRIS, 
PRIN CARE CEREȚI 
RETRAGEREA DE LA ORĂ.

Legea Educației Naționale (Legea 1/2011):
Art. 18. – (2) La solicitarea scrisă a elevului major, 
respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit, 
pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze 
orele de religie. În acest caz, situația școlară se 
încheie fără disciplina Religie. În mod similar se 
procedează și pentru elevul căruia, din motive 
obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecven-
tarea orelor la această disciplină.

STIMAȚI PĂRINȚI 
ȘTIAȚI CĂ NU TREBUIE SĂ VĂ 
OBLIGAȚI COPILUL SĂ PARTICIPE 
LA ORELE DE RELIGIE? 

Acest mesaj v-a fost oferit 
de către ASUR. DETALII >>



Înscrierea la cursurile de religie, 
indiferent de confesiune, necesită 
acordul prealabil al părinților și 
elevilor, exprimat în scris la 
începutul fiecărui an școlar, după 
cum urmează:
 

Responsabilitatea privind respectarea tuturor               
prevederilor legale vă revine dumneavoastră, în 
calitate de director al unității de învățământ. 

STIMAȚI DIRECTORI, 
VĂ REAMINTIM CĂ:
Elevii au dreptul de a participa la orele 
de religie conform confesiunii proprii.
Legea Educației Naționale (Legea 1/2011):
Art. 18. – (1) Planurile-cadru ale învățământului 
primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia 
ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. 
Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, 
indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul 
constituțional de a participa la ora de religie, conform 
confesiunii proprii.

Înscrierea elevilor la orele de religie 
fără un acord explicit din partea 
părintelui și/sau elevului poate fi 
încadrată în prevederile Art. 247 din 
Codul Penal.
Art. 247 Abuzul în serviciu prin îngrădirea 
unor drepturi:
Îngrădirea, de către un funcționar public, a folosinței 
sau a exercițiului drepturilor unei persoane ori 
crearea pentru aceasta a unei situații de inferioritate 
pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 
gen, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, 
convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, 
boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA, se 
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

< 14 ani                    Părinte         Părinte

14 – 16 ani                    Părinte   Părinte + Elev

16 – 18 ani                    Părinte             Elev

> 18 ani                        Elev             Elev

PARTICIPĂ SAU 
NU PARTICIPĂ
LA ORELE DE 

RELIGIE

CONFESIUNEA
(DACĂ ESTE CAZUL)

VÂRSTĂ ELEV

CINE DECIDE

Acest mesaj v-a fost oferit de către ASUR
ASUR înseamnă Asociația Secular-Umanistă din România, înființată în martie 
2010. Suntem un grup de oameni cu pasiuni și interese comune, care formăm 
o organizație neguvernamentală, scopul nostru fiind promovarea valorilor 
umanismului secular. Proiectele și campaniile noastre sunt menite să 
popularizeze cunoașterea științifică și evidențierea atributelor unui stat laic.
Misiunea pe care ne-am propus-o este aceea de a oferi oamenilor o nouă 
perspectivă asupra lumii, prin popularizarea științei și a gândirii libere. 
Ne-am propus ca prin acțiunile noastre să apărăm libertatea de opinie și 
libertatea de credință, încurajând buna înțelegere între oameni cu viziuni 
diferite. 
În cadrul ASUR, împărtășim idealul unei societăți laice, fundamentată pe 
libertatea de conștiință, de gândire și de religie a cetățenilor. Ne dorim o 
societate întemeiată pe principii umaniste, în care spiritul critic și libertatea 
de exprimare stau la baza luării deciziilor. Considerăm că acest obiectiv 
poate fi atins doar în contextul în care libertatea personală este echilibrată 
de responsabilitate socială. Pentru orice detalii, ne puteți contacta pe pagina 
de internet WWW.ASUR.RO
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