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Stimate Doamne, Stimați Domni,

Asociaţia „Părinţi pentru ora de Religie” (A.P.O.R.) este cea mai importantă structură nonguvernamentală de părinţi din România, cu filiale în toate județele țării. Scopul principal al
APOR este acela de a susține și îmbunătăți predarea religiei în școală, iar în general, acela de a
promova și monitoriza respectarea deopotrivă a drepturilor parentale și a intereselor copiilor, în
educație și în viața de familie.
În urma campaniei naționale de înscriere la ora de religie din lunile februarie-martie 2015, inițiată
de către APOR, la care au aderat personalități de marcă din spațiul public românesc, ca urmare a
opțiunilor exprimate de către părinții și tutorii legali ai copiilor, s-au depus peste 2,3 milioane de
cereri de înscriere, înregistrate la unitățile de învățământ, ceea ce reprezintă peste 92% din
numărul elevilor din Romania.
Având în vedere scopul asociației noastre, vă transmitem mai jos poziția noastră pentru
dezbaterile organizate pe tema „Propunerii legislative pentru modificarea alin. (2) al art. 18
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (actualizată)”, Plx. 2/2016, având ca iniţiator pe
deputatul neafiliat Cernea Remus-Florinel.
Vă solicităm RESPINGEREA propunerii legislative, pentru următoarele considerente:
Prin această propunere se încalcă atât Constituția României, care la art. 29 alin (6) prevede că
„Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori
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a căror răspundere le revine”, cât și art. 2 al Protocolului 1 la Convenția Europeană a Drepturilor
Omului (CoEDO) al cărei text este „Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în
exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va
respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform
convingerilor lor religioase şi filosofice.”
Faptul ca în Codul Civil se precizează că un copil își poate alege religia începând de la vârsta de
14 ani, nu înseamnă că acesta poate lua decizii privind propria școlarizare. Copilul va trebui să
frecventeze cursurile la care părinții îl vor trimite, până la momentul deplinei capacități de
exercițiu (majorat).
Acest tip de inițiativă încalcă drepturile părinților și contribuie la erodarea autorității parentale și
a familiei. O societate nu poate supraviețui fără acest tip de autoritate, pe care statul nu poate și
nu este abilitat să o înlocuiască. De altfel, la lucrările pregătitoare la CoEDO, reprezentanții
statelor semnatare au optat explicit, plecând de la experiența dictaturilor care răvășiseră Europa,
pentru lăsarea copiilor sub autoritatea părinților.
Credem că APOR, prin reprezentativitatea pe care o are la nivel național și implicarea în ultimele
evenimente și dezbateri legate de sistemul de învățământ (cele privind planurile cadru, organizate
de MENCS, precum și cele organizate de Administrația Prezidențială) și-a câștigat un loc legitim
la orice fel de dezbatere despre educație și școală, cu atât mai mult la cele privind ora de religie.

Cu deosebită considerație,
Liana Stanciu
Președinte
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