Religia nu mai este obligatorie in scoala
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Curtea Constitutionala a decis astazi ca este neconstitutional articolul din legea educatiei care
spune ca &quot;La solicitarea scrisa a elevului major, respectiv a parintilor sau a tutorelui
legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie&quot;.
Judecatorii Curtii au apreciat ca cei care trebuie sa faca o solicitare sunt parintii care doresc ca
aceste cursuri de Religie in scoala sa fie urmate de copiii lor, transmite Agerpres. Surse oficiale
au declarat pentru HotNews.ro ca argumentatia Curtii porneste de la ideea ca cel care vrea sa
faca ceva trebuie sa ceara acel lucru, si nu cel care nu vrea.
Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) anunta intr-un comunicat de presa ca astazi,
12 noiembrie 2014, &quot;a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor
Legii invatamantului nr.84/1995 si ale Legii educatiei nationale nr.1/2011&quot;.
&quot;In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de
neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.9 alin.(2) teza intai din Legea
invatamantului nr.84/1995 si dispozitiile art.18 alin.(2) teza intai din Legea educatiei nationale
nr.1/2011 sunt neconstitutionale&quot;, anunta CCR.

Decizia este definitiva si general obligatorie. Curtea Constitutionala a fost sesizata in acest caz
de Judecatoria Buzau-Sectia civila, exceptia fiind ridicata de profesorul Emil Moise, care a dat
in judecata Liceul de Arta &quot;Margareta Sterian&quot; din Buzau, potrivit Mediafax.

Argumentatiile retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi
prezentate in cuprinsul deciziei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ce spun articolele de lege declarate neconstitutionale de CCR
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Legea invatamantului nr. 84/1995, art.9 alin.(2) teza intai: &quot;La solicitarea scrisa a parintilor
sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie.&quot;

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, art. 18 alin. 2 teza intai: &quot;La solicitarea scrisa a
elevului major, respectiv a parintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul
poate sa nu frecventeze orele de religie.&quot;

Ce spune Constitutia referitor la Religia in scoli

Articolul 32 - (7) Statul asigura libertatea invatamantului religios, potrivit cerintelor specifice
fiecarui cult. In scolile de stat, invatamantul religios este organizat si garantat prin lege.

Profesorii de religie nu mai pot fi angajati permanent in scoli, ci doar prin contracte temporare,
pe an scolar
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