
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 
 
 
  Domnului deputat 
   ANGHEL  STANCIU, 
  Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995 
 
 
 
 
  Biroul   permanent   al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa 
nr. 410 din 3 februarie 1998, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. 
  În şedinţa din data de 11 martie 1998, comisia a analizat 
proiectul de lege şi a hotărât, în final, cu 5 voturi pentru, 5 voturi contra şi o 
abţinere, să nu acorde aviz favorabil proiectului de lege în varianta adoptată 
de Senat. 
  Redăm mai jos amendamentele formulate în cursul dezbaterilor 
din comisie a proiectului de lege în varianta adoptată de Senat. 
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  A. Amendamente adoptate de comisie 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     2. La art. I, punctul 5, 

art. 9 va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 9 (1) - Planurile 
învăţământului primar, 
gimnazial, liceal şi 
profesional includ Religia 
ca disciplină şcolară, în 
conformitate cu 
reglementările 
Ministerului 
Învăţământului. Elevii care 
au împlinit vârsta de 14 
ani aleg pentru studiu 
religia şi confesiunea, cu 
acordul părintelui sau 
tutorelui legal instituit. 
Pentru elevii care nu au 
împlinit vârsta de 14 ani, 
alegerea va fi făcută de 
părinte sau de tutorele 
legal instituit. Elevilor, 
cărora din motive 
obiective nu li s-a putut 
asigura desfăşurarea orelor 
de Religie, li se va încheia 
situaţia şcolară conform 
rezultatelor obţinute la 
celelalte discipline 
cuprinse în programa 
şcolară". 

    Dl. deputat Petre Ţurlea 
a propus înlocuirea 
vocabulei "aleg" din teza a 
doua a art. 9(1) cu 
sintagma "pot alege". 
    Cu majoritate de voturi, 
amendamentul  fost însuşit 
de comisie. 
Ca atare, teza a doua din 
art. 9(1) va avea următorul 
cuprins:  
"Elevii care au împlinit 
vârsta de 14 ani  pot alege 
pentru studiu religia şi 
confesiunea, cu acordul 
părintelui sau tutorelui 
legal instituit". 

     S-a avut în vedere o cât 
mai perfectă corelare cu 
textele Constituţiei prin 
care se reglementează 
libertatea conştiinţei. 

2.      5. La art. I, punctul 10, 
art. 25 va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 25(1) - Admiterea 
elevilor în învăţământul 
liceal se face prin concurs, 
pe baza unei metodologii 
elaborate de către 
Ministerul Învăţământului, 
care se dă publicităţii cu 
cel puţin 6 luni înaintea 

    Dl. deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus 
eliminarea, din textul  
alin. 1, a  sintagmei "prin 
concurs". 
    Domnii deputaţi Liviu 
Mera şi Alexandru Konya  
Hamar au propus 
înlocuirea expresiei "cu cel 
puţin 6 luni înaintea 
admiterii" cu expresia "la 

    S-a avut în vedere faptul 
că organizarea a două 
examene la interval de 
timp apropiat, cel de 
capacitate şi cel de 
admitere în învăţământul 
liceal, nu se justifică. 
    De asemenea, s-a 
considerat că la încheierea 
studiilor gimnaziale 
termenul de 6 luni este 
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admiterii". începutul anului şcolar". 

 
insuficient pentru 

0. 1. 2. 3. 
  Ambele amendamente au 

fost însuşite de comisie. 
Ca urmare, textul  
art. 25(1) va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 25(1) - Admiterea 
elevilor în învăţământul 
liceal se face pe baza unei 
metodologii elaborate de 
către Ministerul 
Învăţământului, care se dă  
publicităţii la începutul 
anului şcolar". 
 

pregătirea elevilor care 
doresc să urmeze 
învăţământul liceal. 

3.     22. La art. I, punctul 35, 
alineatele 1 şi 2 ale  
art. 120 vor avea 
următorul curpins: 
"(1) Disciplina Limba şi 
literatura română se 
predă, în  învăţământul 
primar, după programe de 
învăţământ şi manuale 
şcolare elaborate în mod 
special pentru minoritatea 
respectivă. În învăţământul 
liceal, disciplina Limba şi 
literatura română se predă 
după programe de 
învăţământ şi manuale 
şcolare identice cu cele 
pentru clasele cu predare 
în limba română". 

    Dl. deputat Viorel 
Hrebenciuc a propus 
introducerea sintagmei 
"gimnazial şi" înaintea 
vocabulei "liceal" din teza 
a doua a alin. 1 al art. 120. 
    Amendamentul a fost 
însuşit de comisie. 
    Ca urmare, textul 
acestui alineat va avea 
următoarea redactare: 
(1) "Disciplina Limba şi 
literatura română se predă 
în învăţământul primar 
după programe de 
învăţământ şi manuale 
şcolare elaborate în mod 
special pentru minoritatea 
respectivă. În învăţământul 
gimnazial şi  liceal, 
disciplina Limba şi 
literatura română se predă 
după manuale şcolarea 
identice cu cele pentru 
clasele cu predare în limba 
română". 

    Propunerea se 
întemeiază pe exigenţa 
diferenţierii necesare a 
programei de învăţământ 
şi a manualelor şcolare la 
Limba şi literatura 
română pentru copiii 
aparţinând minorităţilor 
naţionale în funcţie de 
vârsta copiilor şi 
progresele înregistrate de 
ei în însuşirea limbii 
române. Cercetările 
efectuate asupra acestor 
aspecte au evidenţiat 
faptul că începând cu 
învăţământul gimnazial 
copiii aparţinând 
minorităţilor naţionale 
sunt pregătiţi să-şi 
însuşească mai eficient 
Limba şi literatura 
română. 
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  B. Amendamente respinse:  
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     La art. I, punctul 5, 

articolul 9 va avea 
următorul cuprins: 
    "Art. 9 (1) - Planurile 
învăţământului primar, 
gimnazial, liceal şi 
profesional includ Religia 
ca disciplină şcolară, în 
conformitate cu 
reglementările 
Ministerului 
Învăţământului. Elevii care 
au împlinit vârsta de 14 
ani aleg pentru studiu 
religia şi confesiunea, cu 
acordul părintelui sau 
tutorelui legal instituit. 
Pentru elevii care nu au 
împlinit vârsta de 14 ani, 
alegerea va fi făcută de 
părinte sau de tutorele 
legal instituit. Elevilor, 
cărora din motive 
obiective nu li s-a putut 
asigura desfăşurarea orelor 
de Religie, li se va încheia 
situaţia şcolară conform 
rezultatelor obţinute la 
celelalte discipline 
cuprinse în programa 
şcolară". 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
eliminarea alin. 1 al art. 9 
din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 36/1997 urmând să 
rămână în vigoare 
dispoziţiile alin. 1 ale  
art. 9 din Legea 
învăţământului nr. 
84/1995. 
    Amendamentul n-a 
întrunit majoritatea de 
voturi necesare pentru a fi 
adoptat. 

    Ordonanţa de urgenţă 
nr. 36/1997 modifică 
prevederile art. 9, alin. 1 
din Legea învăţământului 
nr. 84 din 1995, în special 
prevederile conform cărora 
"în învăţământul primar, 
religia este disciplină 
obligatorie, în 
învăţământul gimnazial 
opţională, iar în 
învăţământul liceal şi 
profesional este 
facultativă". Acest text de 
lege a fost suprimat prin 
Ordonanţa de urgenţă şi 
înlocuit cu un text care 
conferă Ministerului 
Învăţământului dreptul de 
a reglementa planurile de 
învăţământ primar, 
gimnazial, liceal şi 
profesional în care să fie 
inclusă religia. Rezultă 
aşadar că religia este o 
disciplină obligatorie la 
toate nivelurile 
învăţământului 
preuniversitar. O 
asemenea reglementare 
contravine art. 29 alin. 1 
din Constituiţia României 
potrivit căruia "nimeni nu 
poate fi constrâns să 
adopte o opinie ori să 
adere la o credinţă 
religioasă, contrare 
convingerilor sale". 
Această concluzie se 
desprinde din Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
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72 din 18 iulie 1995 care 
declara ca fiind 
neconstituţionale 
prevederile legii privitoare 

0. 1. 2. 3. 
   la obligativitatea studierii 

religiei în ciclul primar. În 
acest sens, punctul 2 al 
Deciziei Curţii 
Constituţionale stabilea că 
"prevederile art. 9 alin. 1 
din Legea învăţământului 
sunt constituţionale numai 
dacă se respectă, conform 
art. 29 alin. 1 şi 6 din 
Constituţie, dreptul 
părinţilor sau tutorilor de a 
asigura, potrivit propriilor 
convingeri, educaţia 
copiilor minori a căror 
răspundere le revine". 
Acest drept al părinţilor 
sau tutorilor presupune 
posibilitatea de a alege 
între mai multe opţiuni 
religioase, precum şi 
dreptul de a elimina 
studierea religiei de către 
minorul de a cărui educaţie 
răspunde. 
    Textul Ordonanţei de 
urgenţă contravine şi  
art. 18 alin. 2 din Pactul 
internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice, 
care stabileşte că "nimeni 
nu va fi supus vreunui 
constrângeri putând a 
aduce atingere libertăţilor 
sale de a avea sau de a 
adopta o religie sau o 
convingere la alegerea sa". 
Prevederi similare sunt 
cuprinse în art. 18 al 
Declaraţiei universale a 
drepturilor omnului care 
stabileşte că "Orice 
persoană are dreptul la 
libertatea gândirii, a 
conştiinţei şi a religiei; 
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acest drept implică 
libertatea de a schimba  
religia sau convingerile 
sale, individual sau în 

0. 1. 2. 3. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    La acelaşi alin. 1 din 
cuprinsul art. 9 domnul 
deputat Petre Ţurlea a 
propus înlocuirea 
particulei "va" din teza a 
treia cu particula "poate". 
Conform acestei 
propuneri, teza a treia va 
avea următoarea redactare: 
"Pentru elevii care nu au 
împlinit vârsta de 14 ani, 
alegerea poate fi făcută de 
părinte sau de tutorele 
legal instituit". 
    Amendamentul nu a 
întrunit numărul de voturi 
necesar pentru a fi adoptat. 

colectiv, atât în public cât 
şi privat, prin învăţământ, 
practici, cult şi 
îndeplinirea de rituri". 
    Este evident că 
reglementarea impusă prin 
Ordonanţa de urgenţă 
contravine atât 
prevederilor art. 29 din 
Constituţia României cât 
şi Declaraţiei universale a 
drepturilor omului, 
pactelor internaţionale şi 
Convenţiei europene a 
drepturilor omului. În 
sensul celor de mai sus se 
impune abrogarea 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă referitoare la art. 9 
şi revenirea la textul iniţial 
al Legii învăţământului  
nr. 84/1995, în forma 
declarată constituţională 
prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 72 din 
18 iulie 1995. 
     
    Propunerea a fost făcută 
pentru a se asigura o cât 
mai strictă corelare cu 
textele Constituţiei care 
garantează libertatea 
conştiinţei. 
 

2.    La art. I, punctul 5, art. 9 
va avea următorul cuprins: 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus eliminarea 

    Autorul propunerii a 
invocat 
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    "Art. 9(2) - Cultele 
recunoscute de stat pot 
solicita Ministerului 
Învăţământului 

următorului segment de 
text din cuprinsul tezei 
întâia a alineatului 2: 
"precum şi înfiinţarea şi 

neconstituţionalitatea  
acestei dispoziţii, precum 
şi consecinţele negative pe 
care ea le poate avea 

0. 1. 2. 3. 
 organizarea unui 

învăţământ specific, 
corespunzător necesităţilor 
de pregătire a personalului 
de cult, precum şi 
înfiinţarea şi funcţionarea 
unor structuri de 
învăţământ laic, în 
sistemul naţional de 
învăţământ, sub 
coordonarea şi controlul 
Ministerului 
Învăţământului. Susţinerea 
materială a acestor 
structuri se asigură de 
către cultul respectiv şi, 
parţial, de către stat, 
potrivit unor norme 
aprobate de Guvern. 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte şi Ministerul 
Învăţământului aprobă şi 
răspund de elaborarea 
planurilor de învăţământ şi 
programelor analitice". 

funcţionarea unor structuri 
de învăţământ laic". 
    Amendamentul n-a 
întrunit numărul de voturi 
necesar pentru a fi adoptat. 

aruncând o povară 
financiară de necontrolat 
asupra statului. 

3.    21. La art. I, punctul 34, 
art. 118 va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 118 - Persoanele 
aparţinând minorităţilor 
naţionale au dreptul să 
studieze şi să se 
instruiască în limba 
maternă la tipurile, 
nivelurile şi formele de 
învăţământ, în condiţiile 
prezentei legi". 

    Domnii deputaţi 
Alexandru Konya Hamar 
şi Wittstock Eberhard - 
Wolfgang au propus 
introducerea vocabulei 
"toate" între particula "la" 
şi vocabula "tipurile". 
    Amendamentul n-a 
întrunit numărul de voturi 
necesar spre a fi adoptat. 

    În felul acesta sunt 
protejate drepturile 
minorităţilor naţionale şi 
se rezolvă discriminările 
existente în prezent. 

4.     22. La art. I, punctul 35, 
alin. 1 şi 2 ale art. 120 vor 
avea următorul cuprins: 
"(1) Disciplina Limba şi 
literatura română se predă 
în învăţământul primar 
după programe de 
învăţământ şi manuale 

    Domnii deputaţi 
Alexandru Konya Hamar 
şi Wittstock Eberhard - 
Wolfgang au propus 
introducerea, după 
vocabula "primar", a 
sintagmei "şi gimnazial". 
   Amendamentul n-a fost 

    În opinia autorilor 
amendamentului, 
propunerea făcută este de 
natură să înlăture 
discriminările existente. 
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şcolare elaborate în mod 
special pentru minoritatea 
respectivă". 
 

însuşit de comisie. 

0. 1. 2. 3. 
5. 22. La art. I, punctul 35, 

alin. 1 şi 2 ale art. 120 vor 
avea următorul cuprins: 
"(2) În învăţământul 
primar, Istoria românilor 
şi Geografia României se 
predau în limba maternă, 
după programe şi manuale 
identice cu cele pentru 
clasele cu predare în limba 
română, cu obligaţia 
transcrierii şi însuşirii 
toponimei şi a numelor 
proprii româneşti în limba 
română. În învăţământul 
gimnazial şi liceal, Istoria 
românilor şi Geografia 
României se predau în 
limba română, după 
programe şi manuale 
identice cu cele pentru 
clasele cu predare în limba 
română. Examinarea la 
aceste discipline se face în 
limba română". 

    Domnii deputaţi 
Alexandru Konya Hamar 
şi Wittstock Eberhard - 
Wolfgang au propus 
eliminarea următorului 
segment de text din 
cuprinsul tezei întâia: "cu 
obligaţia transcrierii şi 
însuşirii toponimiei şi a 
numelor proprii româneşti, 
în limba română". 
    De asemenea, au propus 
eliminarea următorului 
text din cuprinsul tezei a 
doua: "Examinarea la 
aceste discipline se va face 
în limba română". 
    Amendamentul nu a fost 
adoptat de comisie. 

    Aceeaşi motivaţie ca la 
punctul 4.  

6.     23. La art. I, punctul 37, art. 123 
va avea următorul cuprins:  
"Aer. 123 (1) - În cadrul 
instituţiilor de învăţământ 
universitar de stat, se pot 
organiza, în condiţiile legii, la 
cerere, grupe, secţii şi colegii cu 
predare în limbile minorităţilor 
naţionale. În acest caz, se va 
asigura însuşirea terminologiei de 
specialitate în limba română". 

     Domnii deputaţi Alexandru 
Konya Hamar şi Wittstock 
Eberhard - Wolfgang au propus 
reformularea textului  
alin. 1, după cum urmează: 
"Art. 123 (1) - În învăţământul  
universitar de stat, se pot 
organiza, în condiţiile legii, la 
cerere, grupe, secţii, colegii, 
facultăţi şi instituţii de învăţământ 
cu predarea în limba maternă. În 
acest caz, se va asigura însuşirea 
terminologiei de specialitate în 
limba română". 
    Amendamentul nu a fost 
însuşit de comisie. 

    Aceeaşi motivaţie ca la punctul 
5. 

 
 

PREŞEDINTE,  
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Marţian Dan  


