ISJ Iași: Recrutarea de voluntari în
licee pentru primirea papei nu
este prozelitism. Noi spunem că
este
La începutul lunii aprilie a fost lansat pe rețelele de socializare un document
aparținând Inspectoratului Școlar Județean Iași, prin care acesta invita toate
colegiile și liceele să ofere voluntari elevi și profesori pentru a participa la venirea
papei în municipiul Iași.
Adresa nr. 2266/04.04.2019 este semnată de Inspectorul Școlar General al
Județului Iași și cuprinde rugămintea adresată tuturor directorilor de licee
din municipiul Iași de a trimite câte 50 de voluntari din rândul elevilor și
profesorilor pentru a participa la „buna organizare a evenimentului”
venirii papei Francisc în municipiul Iași.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Adresa_volunta
riat_vizita_Papa_Francisc-2.pdf
Adresa este însoțită de un tabel nominal exemplu, cuprinzând 50 de poziții, și o
altă adresă, emisă de către Primăria Municipiului Iași, cu avizul primarului
Iașiului, în care inspectoratul este invitat, în baza „colaborării instituționale
anterioare, concretizată prin derularea unor proiecte comune”, să dea această
circulară prin care directorii de liceu să fie invitați să întocmească tabele de
voluntari pentru evenimentul „istoric” al vizitei papei la Iași.
Primăria evocă câteva temeiuri legale pe care s-ar baza cererea sa, niciunul
nereferindu-se la legea învățământului sau legea cultelor, care guvernează
relațiile instituționale în asemenea situație și impun restricții cu privire la
caracterul de prozelitism religios sau propagandă politică pe care unele
acțiuni le-ar putea avea.
La data de 19 aprilie 2019 am adresat o scrisoare ministrului Educației Naționale,
doamna Ecaterina Andronescu, prin care îi solicitam să îmi confirme dacă
documentul circulat pe internet este autentic și, dacă este, să analizeze

legalitatea lui, în condițiile în care legea educației, regulamentul de
funcționare și organizare a unităților de învățământ, contractul
educațional între părinți și licee interzic orice formă de propagandă
politică în școli, ca și prozelitismul religios.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/MEN-2.pdf
Din perspectiva temeiurilor indicate mai sus, indiferent în ce calitate vine
în România papa Francisc, ca șef de stat sau ca șef de cult religios, el nu
ar trebui primit de voluntari recrutați din liceele ieșene, deoarece, în
opinia noastră, actul de recrutare a acestor elevi se constituie în
prozelitism religios și chiar în propagandă politică, dacă se merge pe
ideea că papa vine ca simplu șef de stat, adică lider politic.
La data de 25 aprilie 2019, după ce am cerut Ministerului Educației Naționale să
țină seama de faptul că a încălcat prevederile legii liberului acces la informații
publice, care cereau să mi se trimită un răspuns în termen de maximum 10 zile,
am primit un răspuns din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, în care
eram informat că documentele sunt autentice și sunt emise cu adevărat de
inspectorat, dar că, în opinia inspectoratului, ele nu reprezintă
prozelitism religios, deoarece evenimentul la care participă elevii ca
voluntari nu se desfășoară în cadrul școlilor ieșene.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raspuns_Chiril
ă.pdf
Acestui document i-am răspuns printr-o adresă în care afirmam că actul de
prozelitism religios este reprezentat de însăși campania de recrutare de
voluntari pentru vizita „Suveranului Pontif” la Iași. Actul prozelit pe care
papa îl face în capitala moldavă reprezintă un motiv în plus pentru a nu organiza
acțiuni de voluntariat în care școala ieșeană să fie implicată.
Inspectoratul Școlar ne-a mai informat că nu cade sub incidența legii, deoarece
nu a încheiat niciun fel de parteneriat cu primăria Iașiului, deci nu contravine art.
193 al Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar. Am cerut Inspectoratului să ne spună atunci ce formă
juridică a îmbrăcat această colaborare. Nu se poate crede că ISJ a făcut un
serviciu personal primăriei ieșene și nici că s-ar afla în subordinea acesteia pentru
a executa ordinele ce vin de la primărie.

Apărarea ISJ este cu atât mai neconvingătoare cu cât în anul trecut a fost implicat
în cercetarea unui caz, apărut în presa națională, în care o învățătoare din mediul
rural a fost reclamată că strânge semnături în școală pentru participarea la
referendumul constituțional dedicat familiei, în condițiile în care acel referendum
era o acțiune civică, organizată de societatea civilă, nu era politică, cu atât mai
puțin religioasă.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/inspectorat.pdf
Răspunsul către ISJ Iași a fost retrimis către Ministerul Educației Naționale,
pentru a se lua seama și de această poziție a noastră. Am reamintit ministerului
că, în conformitate cu art. 8 (1) din OUG 27/2002, autoritatea publică are
obligația de a răspunde unei petiții în cel mult 30 de zile de la înregistrarea
acesteia.
Ministerul ne-a trimis o adresă prin care ne informează că petiția a fost trimisă
spre analiză și soluționare Corpului de Control al Ministerului Educației
Naționale. Am informat că așteptăm cât mai repede rezolvarea acesteia și
comunicarea unei soluții, întrucât nu considerăm că se poate aplica art. 8 (2) din
OUG 27/2002, care prevede că atunci când o petiție este trimisă altei instituții,
deoarece a fost trimisă greșit, termenul de 30 de zile curge din momentul
înregistrării la instituția competentă să o soluționeze.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/KMBT_215_190
516095052.pdf
Petiția noastră a fost trimisă corect ministrului Educației, superiorul direct al
inspectorului general școlar, iar retrimiterea ei la departamentul specializat din
cadrul MEN trebuia să se facă în termen de 5 zile, în așa fel încât să se respecte
termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiției la MEN. Așteptăm în continuare
soluția Corpului de Control.
După confirmarea autenticității documentelor, am adresat Prefectului
Județului Iași o petiție prin care îi solicităm să analizeze, conform legii
instituției prefectului, legalitatea adresei emise de către Primăria Iașiului
și, dacă constată că ea este ilegală, să o atace în contenciosul
administrativ. Aceste proceduri ar fi firesc să fie rapide, pentru ca efectele
deciziei să nu se producă. Nu vedem la ce ar mai folosi după eveniment. Așteptăm
ca petiția să își urmeze cursul la Prefectură și să primim răspunsul cuvenit la

termenul legal.
Așa cum reiese din petiția trimisă MEN și Prefecturii Iași, ne întemeiem părerea
că documentele emise de Primăria Iași și ISJ Iași contravin legii, pe temeiul
următoarelor legi și regulamente interne:
1. Articolul 7 (1) al legii educației nr. 1/2001 prevede: „În unităţile, în
instituţiile de învăţământ și în toate spaţiile destinate educaţiei și
formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele
de moralitate și orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea și
integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activităţile
de natură politică și prozelitismul religios”.
2. Articolul 4 al Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar[1] prevede: „Unităţile de învăţământ se
organizează și funcţionează independent de orice ingerinţe politice
sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și
funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea și
desfășurarea activităţilor de natură politică și prozelitism religios,
precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită
morală și convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea
fizică și psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate”.
3. Articolul 193 (2) al Regulamentului prevede că „Activităţile derulate în
parteneriat cu autoritățile locale nu pot avea conotaţii politice, de
propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare
moralei sau legilor statului”.
4. Contractul educațional anexat Regulamentului de funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar, pe care colegiile și liceele din Iași îl propun
spre semnare tuturor părinților/tutorilor/elevilor majori care le
frecventează, prevede, la titlul IV, art. 1, lit. l) obligația opozabilă
conducerii colegiilor și liceelor „să asigure că în unitatea de
învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și
prozelitism religios”.
5. Articolul 81, alin. (2), lit. s) din legea administrației publice locale nr.
215/2001[2] prevede că, în desfășurarea activității lor, Consiliile locale
„sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase”.
6. „Condițiile legii” la care face referire legea administrației publice sunt

prevăzute de art. 9, alin. (1) și (2) din legea cultelor nr. 489/2006, care
prevede că „(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru
faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee. Cultele sunt egale
în faţa legii și a autorităţilor publice. Statul, prin autorităţile sale, nu
va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de
discriminări faţă de vreun cult.
Merită menționat, în acest context, faptul că, la data de 22 martie 2019, cu câteva
zile înainte de circulara ISJ Iași, ministrul Educației, doamna Ecaterina
Andronescu, s-a adresat papei Francisc, într-o videoconferință prilejuită de
inaugurarea noului centru al Fundațeii Scholas Occurentes al Școlii Naționale de
Studii Politice și Administrative (SNSPA), cu următoarele cuvinte:
Sanctitatea Voastră, cu mare bucurie şi mare emoţie de aici, din România, vă
transmitem mulţumirile noastre că aţi ales această ţară şi aţi ales o universitate
din România. Vă aşteptăm cu mare drag în această primăvară în vizita pe
care o veţi face în România. Sunt convinsă că veţi cunoaște la faţa
locului şi şcoala românească, şi ea vă aşteaptă cu drag şi bucurie.
Ar putea fi circulara ISJ Iași modul în care se pregătește școala românească
preuniversitară din localitate „să îl aștepte cu drag și bucurie” pe papa și în care
acesta, la rândul său, o va cunoaște „la fața locului” ?
Așteptăm o opinie pe această temă din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
până în acest moment cu desăvârșire inexistentă în spațiul public sub aspectul
unei atitudini față de evenimentul așteptat a se petrece weekendul viitor în
metropola pe care o păstorește.
Scrisoare deschisă adresată Mitropolitului Moldovei și Bucovinei cu privire la
venirea papei în orașul ortodox Iași

Note:

[1] https://www.edu.ro/sites/default/files/ROFUIP%20%20%20.pdf.
[2]https://arcub.ro/wp-content/uploads/2018/07/legea-215-2001-forma-sintetica-pe

ntru-data-2018-07-04.pdf.

