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Stimată Doamnă / Stimate Domnule Director,

Vă reamintim că orele de Religie au un statut aparte, ce derivă din principiile de bază ale Constituţiei, cu
referire în special la articolul 29:
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.

În acest context, Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar,
aprobată prin Ordinul MECS nr. 5232/14.09.2015, prevede că, pentru elevii deja înscriși în unitatea de
învățământ, cererile pentru înscrierea la ora de Religie trebuie depuse până la finalul lunii decembrie
pentru anul școlar următor.
Anexa la Ordinul MECS nr. 5232/14.09.2015
Art. 3 - (1) Părinții/ tutorii legal instituiți ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să își
exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată
unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.
(2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, în
conformitate cu prevederile Legii cultelor nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul
general al cultelor, republicată.
(3) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major,
respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
(4) Cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun la secretariatul unității de învățământ la care
este înscris elevul și se înregistrează în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România
(SIIIR).
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(5) În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în unitatea de învățământ, cererile
menționate la alin. (1) și (3) se depun, de regulă, până la sfârșitul lunii decembrie, pentru anul
școlar următor.
Art. 6 - În situația în care părinții/tutorii legal instituiți ai elevului minor, respectiv elevul major decid,
în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a elevului
respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.

Pe această cale, dorim să vă atragem atenţia asupra faptului că cererile trebuie depuse exclusiv la
secretariat, fiind ilegală preluarea, centralizarea sau depunerea lor de către alţi angajaţi ai unităţii de
învăţământ (profesori de religie, profesori diringinti etc.):

OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi
completări, prin Legea nr.233/2002
Art. 12 - (2) Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate
să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească
direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara
cadrului legal.

De asemeni, obligarea elevilor să participe la orele de religie în absenţa unei solicitări exprese în acest sens
poate fi încadrată la prevederile articolelor 297 (Abuzul în serviciu) şi 381 (Împiedicarea exercitării
libertăţii religioase) din Codul Penal, infracţiuni pasibile de pedeapsa cu închisoare de la 2 la 7 ani şi,
respectiv, de la 1 la 3 ani.

Codul Penal:
Art. 297 (Abuzul în serviciu) - (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de
a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru
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aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau
infecţie HIV/SIDA.

Art. 381 (Împiedicarea exercitării libertăţii religioase) - (2) Obligarea unei persoane, prin
constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios
legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Responsabilitatea privind respectarea tuturor prevederilor legale vă revine dumneavoastră, în calitate de
conducător al unității de învățământ. Pentru a vă sprijini în eforturile de a organiza şi desfăşura în mod
corect orele de religie, va prezentăm mai jos un sumar al celor mai importante informaţii:
1. Participarea la orele de religie NU este obligatorie
2. Participarea la orele de religie se poate face DOAR în urma unei cereri scrise, adresată unităţii de
învăţământ şi înregistrată în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
3. Cererile trebuie depuse la secretariat direct de către cei interesaţi, fiind ILEGALĂ preluarea,
centralizarea sau depunerea lor de către alţi angajaţi ai unităţii de învăţământ (profesori de religie,
profesori diringinti etc.)
4. Cererile se depun ANUAL, pînă la sfîrşitul lunii decembrie, pentru anul şcolar următor
5. Elevii pot fi retraşi de la orele de religie ORICÂND în decursul anului şcolar, situaţia şcolară
încheindu-se fără această disciplină
6. Elevii majori decid singuri asupra participării la orele de religie, nefiind nevoie de un acord prealabil
al părinţilor / tutorilor
Vă rugăm să informaţi toţi părinţii, elevii şi personalul didactic din unitatea de învăţământ pe care o
conduceţi cu privire la modalitatea legală de organizarea a orelor de religie.
Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare.
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