Către Ministerul Educației Naționale
În atenția domnului ministru Sorin Cîmpeanu

Stimate domnule ministru,

Organizațiile semnatare vă solicită demiterea domnului RomeoNicu Moșoiu din funcția de
consilier, din cauza conflictului de interese generat de dubla sa calitate – persoană cu influență în
deciziile Ministerului și vicepreședinte al Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie (APOR).
Acest conflict de interese este pus în evidență de recenta luare de poziție a APOR cu privire la orele
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de educație sexuală 
, prin care se încearcă adoptarea de către Ministerul Educației a unor politici
bazate pe o ideologie fundamentalist religioasă în detrimentul evidenței științifice. Este inacceptabil
ca Ministrul Educației să păstreze în calitate de consilier o persoană cu o dovedită agendă proprie și
care încearcă să impună viziunea unui ONG fundamentalist religios asupra întregului sistem de
educație.

Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la mai multe aspecte:
● Toate cercetările serioase, științifice, arată că educația sexuală, dacă este predată
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corespunzator, le permite tinerilor să ia decizii informate privind propria lor viață. Cu toate
acestea, în programa școlară din România noțiunile de educație sexuală sunt aproape
absente; în schimb manualele de Religie promovează insistent o imagine distorsionată a
sexualității.
● APOR și alte organizații fundamentalist religioase sunt extrem de vocale în încercarea de a
bloca introducerea educației sexuale în școli, în disprețul oricărei evidențe științifice
● Dl. Moșoiu este vizibil implicat în activitatea APOR, de jure și de facto; drept dovadă stau
nenumăratele știri din presa religioasă despre activitățile sale de organizare și promovare a
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asociației din care face parte.

Sperăm ca această situație anormală să se rezolve rapid.

1

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20224009-mai-multe-ong-uri-printre-care-asociatia-parinti-pentru-ora-religie-cer-ministrilor-educatiei-sa
natatii-promoveze-scoli-abstinenta-pana-casatorie.htm
2
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
3
http://basilica.ro/noi-filiale-apor-la-galati-arad-si-oltenita-104746.html
4
http://ziarullumina.ro/s-au-constituit-primele-filiale-apor-din-capitala-99231.html
5
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Semnează,

Asociația SecularUmanistă din România (ASUR)
Asociația Elevilor din Constanța
Asociația Elevilor din Bacău
Asociația Elevilor din Alba
Academia Tinerilor
Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului (GRADO)
ActiveWatch
Asociația Umanistă Română (AUR)
Mame pentru Mame
SECS (Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală)
Centrul FILIA
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADORCH)
Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE)
Centrul Euroregional pentru Initiative Publice (ECPI)

