Excelența Voastră, Doamnă Ministru,
Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, senior editor al portalului teologic Mărturisirea
Ortodoxă, identificat cu CI seria, nr., domiciliat în localitatea, Județul, respectuos Vă
aduc la cunoștință următoarele:
În urmă cu câteva zile, am primit pe WhatsApp un document, pe care vi-l transmit
alăturat, emis de către Inspectoratul școlar Județean Iași către toate colegiile și liceele
din Municipiul Iași. Persoana care mi l-a trimis spune că l-a primit de la altcineva cu
care este conectat pe această aplicație de mobil, care, la rândul său, l-a primit de la
altcineva, neputând indica sursa acestui document, motiv pentru care nu știu cine l-a
transmis inițial.
Documentul este ștampilat, cu semnăturile tuturor decidenților din Inspectorat, cu
antet, cu două anexe, pe care vi le trimit de asemenea.
Inițial am dorit să verific autenticitatea documentului scriind o petiție la
Inspectoratul Județean Iași, dar am decis ulterior să mă adresez direct Excelenței
Voastre pentru a face verificarea la nivel de minister și a lua măsurile ce se impun, dacă
se confirmă că documentul este autentic.
Motivul pentru care am luat această decizie este dat de caracterul urgent al
rezolvării situației. Dacă aș fi adresat o cerere la Inspectorat, ar fi putut dura 30 de zile
până când aș fi primit un răspuns, conform legii, apoi aș fi adresat o petiție către
minister, dacă Inspectoratul ar fi confirmat autenticitatea documentului, ceea ce ar fi
făcut ca timpul de soluționare a celor două petiții să depășească termenul-limită pe care
îl propune adresa Inspectoratului, 1 iunie 2019.
Adresa nr. 2266/04.04.2019 a Inspectoratului școlar Județean Iași cuprinde o
rugăminte adresată tuturor directorilor de colegiu și liceu din Municipiul Iași de a
întocmi liste care să cuprindă 50 de elevi voluntari din fiecare unitate de învățământ
vizată pentru a participa la evenimentul venirii papei Francisc în oraș la data de 1 iunie
2019. Listele s-au depus la Primăria Iași până la data de 12 aprilie 2019.
Inspectoratul propune ca fiecare liceu să ofere 34 de voluntari majori și 16 voluntari
minori, care să aibă acordul părinților pentru a participa la acest eveniment. Alăturat
este un tabel cu 50 de poziții emis de către Primăria Municipiului Iași și o adresă a
1

Primăriei Municipiului Iași, prin care se cere Inspectoratului școlar Județean colaborare
în alcătuirea echipelor de voluntari elevi.
Adresa nr. 2266 din 04.04.2019 a Primăriei Municipiului Iași oferă temeiurile legale
pe care se presupune că s-ar întemeia asemenea cerere către unitățile de învățământ
preuniversitar din localitate. Niciunul dintre temeiuri nu face referire la o lege
care să autorizeze primăria să ceară ajutorul școlii în organizarea unui
eveniment eminamente religios. Nu se specifică drept temei legea educației nr.
1/2001 sau legea cultelor nr. 489/2006, care reglementează astfel de situații.
Siteul Episcopiei Romano-Catolice din Iași precizează că „vizita papei va avea în
primul rând un caracter pastoral”1, adică papa Francisc va veni în orașul Iași în
primul rând pentru comunitatea romano-catolică din Iași, al cărei
conducător suprem este.
În aceste condiții, consider că mobilizarea la nivel de primărie și de inspectorat
școlar județean a elevilor de liceu contravine atât legii cultelor, cât și legii educației.
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”.
Articolul 4 al Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar2 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”.
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http://infosapientia.ro/comunicat-de-presa-papa-francisc-in-vizita-in-romania-vine-la-iasi/.
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROFUIP%20%20%20.pdf.
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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”.
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”.
Articolul 81, alin. (2), lit. s) din legea administrației publice locale nr. 215/20013
prevede că, în desfășurarea activității lor, Consiliile locale „sprijină, în condițiile legii,
activitatea cultelor religioase”.
„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”.
Contrar opiniei Primăriei Municipiului Iași4, care consideră venirea papei în urbe
un eveniment epocal, ce ar justifica astfel de cereri către Inspectoratul școlar Județean,
venirea papei Francisc în Municipiul Iași este un eveniment al cultului catolic din oraș,
iar implicarea elevilor de liceu din oraș, mulți dintre ei aparținând cultului
majoritar ortodox sau altor culte, pe linie de conducere a unităților de
învățământ preuniversitar în activitatea de primire a papei Francisc
reprezintă un act de prozelitism religios săvârșit în școală de către forurile
județene de conducere ale învățământului preuniversitar local în favoarea
cultului catolic și o încălcare a imparțialității de care trebuie să dea dovadă
statul, prin autoritățile locale, în raport cu toate cultele.
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https://arcub.ro/wp-content/uploads/2018/07/legea-215-2001-forma-sintetica-pentru-data-2018-07-04.pdf.
https://www.youtube.com/watch?v=ozLAmhwfO0U.
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Aspectul prozelitist al evenimentului este sugerat și de afirmațiile organizatorilor
catolici din Iași: „Ne dorim ca evenimentul să fie cât mai deschis pentru toată
lumea, nu doar pentru catolici… Foarte mulţi creștini doresc să participe”5;
„Așteptăm din partea parohiilor o informare, o manifestare a dorinţei, să vedem unde ne
aflăm, câţi vor dori să participe la întâlnirea cu Sfântul Părinte, și apoi vom lua o decizia
la nivel de organizare care să nu presupună doar prezenţa catolicilor, ci și a
ortodocșilor și a persoanelor de alte confesiuni care doresc să asiste”6.
Aceleași așteptări le exprimă și edilul Municipiului Iași, care a cerut participarea
elevilor la acest eveniment: „Așteptăm prezența unui număr foarte mare de persoane de
cult catolic care vor veni din Ucraina, Moldova, Polonia, din celelalte regiuni ale
României și probabil foarte mulți ortodocși. Din punctul nostru de vedere, va fi o
prezență care va depăși de departe 100.000-120.000 de persoane”.
Caracterul prozelit este exprimat și de către afirmația Episcopiei Romano-Catolice
că evenimentul va avea „valențe ecumenice”, adică se va adresa și ortodocșilor și celor
de alte culte.
Dacă în relațiile dintre culte papa Francisc face o acțiune prozelitistă în spațiul
public, este problema cultelor vizate să își protejeze credincioșii de astfel de încercări și
să le discute la nivelul relațiilor bilaterale între culte.
Atunci când această tentativă prozelitistă se pune în aplicare în școală,
cu concursul autorităților școlare locale, la cererea autorităților locale, este
datoria Ministerului Educației să ia măsurile pe care legea le impune.
Își închipuie cineva că Primăria din Iași ar trimite astfel de circulare în licee și
colegii pentru a ajuta la pregătirea Sărbătorii Sfintei Parascheva de la Iași, din 14
octombrie, sărbătoare a cultului ortodox care reunește în fiecare an aproape un milion
de credincioși, pe care populația majoritară și-a împropriat-o ca sărbătoare a orașului?
A făcut Mitropolia Moldovei și Bucovinei vreodată vreo astfel de cerere către
Primăria din Iași? Evident că nu, iar dacă ar fi făcut-o, ar fi fost la fel de ilegală ca
propunerea Primăriei făcută directorilor din liceu din Iași. Își închipuie cineva cum ar fi
reacționat lobby-ul secularist care monitorizează activitatea școlară, dacă Mitropolia din

5
6

https://www.dcnews.ro/papa-francisc-in-romania-cand-se-va-intalni-la-iasi-cu-credinciosii_634458.html.
https://www.cotidianul.ro/vezi-noi-detalii-despre-vizita-papei-francisc-in-romania/.
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Iași ar fi avut asemenea propunere, în condițiile în care simpla desfășurare a activității
curriculare legale a orei de Religie a fost considerată de către acest lobby prozelitism
religios, deși ora de Religie se adresa strict celor ce fac parte din cultul ortodox?
Dacă prezența absolut legală a icoanelor în clasele școlilor a fost interpretată ca
prozelitism, în ciuda faptului că există cadru legislativ european care permite prezența
lor în școală (decizia CEDO în cazul Italiei pe tema prezenței crucifixului în clase), oare
înscrierea a 50 de elevi din fiecare școală (chiar dacă toți ar fi catolici, recrutarea
lor nu se poate face în școli) pentru a participa la un eveniment al unui cult
religios nu este prozelitism în școală, interzis clar de lege?
Luând în calcul toate aceste aspecte, respectuos Vă solicit, în virtutea legii
liberului acces la informații publice 544/2001, să verificați autenticitatea
documentelor emise de Primăria din Iași și Inspectoratul școlar Județean
Iași, pe care vi le atașez, și, în condițiile în care documentul emis de către
Inspectoratul școlar Județean este autentic, să dispuneți măsurile legale
pentru respectarea legalității actului de educație în Municipiul Iași.
În soluționarea cererii mele, respectuos Vă solicit să țineți cont de prevederile art. 7,
alin. (1) din legea 544/2001, care prevede că autoritățile și instituțiile publice trebuie să
răspundă în scris solicitării de informații publice în termen de 10 zile sau, după caz, în
cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, termenul de 10 zile putând fi prelungit
până la sfârșitul perioadei de 30 de zile numai dacă volumul de muncă sau dificultatea
lucrărilor documentare impune acest lucru, iar refuzul comunicării informațiilor
solicitate se comunică motivat în termen de 5 zile de la depunerea petiției.
Menționez că, în cazul în care problema semnalată este reală, doresc să public atât
documentele, cât și rezoluția Ministerului Educație cu privire la ele pe portalul al cărui
editor principal sunt.
Cu deosebit respect.
18.04.2019

Semnătură
Mihai-Silviu Chirilă

Doamnei Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației Naționale
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