
 

 

 

(2) Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face odată cu 

completarea fişei de înscriere în fiecare ciclu de către elevul major, respectiv părintele 

sau tutorele legal instituit pentru elevul minor.* Schimbarea acestei opţiuni sau retragerea 

se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal 

instituit pentru elevul minor, în prima săptămână a anului şcolar. **  

Elevii care nu optează pentru disciplina Religie, vor opta pentru disciplina Studii 

religioase (Istoria religiilor, din perspectivă neconfesională) sau Etică. *** 

 

(3) Studiul religiei rezultă din apartenenţa la un anumit cult. Normativitatea studiului 

religiei dispare cu părăsirea formală a cultului. **** 

 

 

 

Menţiuni 
*Studiul religiei este un drept garantat de Constituţie, Religia este parte a trunchiului 

comun, iar elevii studiază religia datorită apartenenţei la un anumit cult, şi nu prin 

constrângere externă. Prin urmare, pentru a beneficia de acest drept, nu ar trebui 

formalităţi excesive (cerere propriu-zisă). Ca alternativă la cererea separată, fişa de 

înscriere în fiecare ciclu ar trebui să conţină o întrebare privind studiul religiei, de tip 

check-box („căsuţă”, cu „da” sau „nu”), şi o întrebare privind confesiunea a cărei religii 

doreşte să o studieze (în notă de subsol fiind menţionate cultele recunoscute).  

 

**Retragerea trebuie făcută la începutul anului şcolar, pentru o imagine clară asupra 

situaţiei şcolare. (Aceasta este practica în Germania). 

 

***În ţările UE în care religia se studiază în şcoală, elevul care nu doreşte să o facă, 

trebuie să studieze o disciplină alternativă, neconfesională. De aceea propunem ca 

alternativă:  Studiile religioase (Istoria religiilor, din perspectivă neconfesională) sau 

Etica. Astfel elevii care nu optează pentru religie au o activitate şcolară valoroasă, şi 

şcoala nu este pusă în situaţia de a asigura supravegherea acestor elevi. Studiile religioase 

(Istoria religiilor) pot fi predate de absolvenţi de Studii Religioase.  

 

****Propunem adăugarea aliniatului 3, pentru a indica legătura dintre studiul religiei şi 

apartenenţa la un cult. Aceasta este practica Germaniei. 

 

 

 


