13.02.2015
Apel către Parlament:
Respectați decizia Curții Constituționale! Apărați copiii, nu Biserica!

Domnului Călin PopescuTăriceanu, președintele Senatului României,
Domnului Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților,
Doamnei Ecaterina Andronescu, președinta Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului României,
Domnului Nicu Marcu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților,
Domnului VictorViorel Ponta, primministrul Guvernului României,
Domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării Științifice

Stimată Doamnă, Stimați Domni,
La sfârșitul anului trecut, prin decizia 
nr. 669/2014
, Curtea Constituțională 
a decis că acordul
prezumat pentru înscrierea copiilor la orele de religie este neconstituțional și că Religia
poate fi studiată numai după exprimarea dorinței elevului major, respectiv a părinților sau
tutorelui legal instituit pentru elevul minor
.
În urmă cu câteva zile, Patriarhia BOR a trimis Parlamentului o scrisoare prin care, sub pretextul
punerii în concordanță a articolului 18 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu susmenționata
decizie a CCR, se solicită ca "
înscrierea la disciplina Religie să se facă la începutul școlarizării,
pentru toată perioada acesteia
".
Asociațiile semnatare consideră că o astfel de prevedere, dacă ar fi adoptată de către Parlament, ar
însemna o revenire mascată la principiul acordului prezumat privind studierea religiei, în
contradicție flagrantă cu litera și cu spiritul deciziei Curții Constituționale. Vă rugăm să țineți cont
de următoarele aspecte:
1) un copil evoluează foarte mult din punct de vedere intelectual și emoțional în cei 13 ani
cuprinși între înscrierea în clasa pregătitoare și absolvirea liceului, iar, în timp, 
atitudinea
sa față de religie poate să varieze semnificativ
.
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2) pentru o decizie informată privind participarea la orele de religie, părinții au nevoie de
informații concrete privind conținutul manualelor, temele abordate în cadrul orelor,
maniera de comportament a profesorilor, iar toate acestea se pot obține doar 
după ce
copilul începe să frecventeze școala.
3) în foarte multe unități de învățământ se întâlnesc 
profesori de religie care ocupa funcția
de director, de director adjunct sau de diriginte, fiind astfel în poziția de a exercita
presiuni asupra părinților și a elevilor pentru a accepta participarea la orele pe care ei înșiși
le predau.

Ținând cont de cele de mai sus, instituirea unui mecanism care să presupună menținerea automată
pe întreaga durată a școlarizării a unei decizii de participare la orele de religie luată la înscrierea în
clasa pregătitoare deschide calea abuzurilor, lăsând părinții și elevii vulnerabili în fața presiunilor
exercitate de profesori de religie aflați în flagrant conflict de interese.

Adoptarea de către Parlament a unor dispoziții în conformitate cu cerințele Patriarhiei ar
veni în contradicție cu Constitu
ț
ia, cu Legea Cultelor (489/2006), cu Legea drepturilor
copilului (272/2004) și, în mod evident, cu decizia 669/2014 a 
Curții Constituționale
.
Parlamentul a fost ales pentru a apăra interesele tuturor cetățenilor. Nu puneți mai presus de
interesele copiilor interesele particulare ale unor culte religioase!

Semnatari:

1.

Asociația SecularUmanistă din România  ASUR

2.

Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință

3.

Asociația Mame pentru Mame

4.

Centrul FILIA

5.

Asociația Umanistă Română

6.

Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală  SECS

7.

Societatea Academică din România  SAR
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