
 

Hot rârea CNCD cu privire la neretragerea manualului de religie care 
prezint  negativ unele culte 

Hot rârea nr. 42/09.02.2011 

 
Dosar nr.: 3A/2010 

Peti ia nr.: 760/28.01.2010 
Petent: Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii (autosesizare) 
Reclamat: Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului 
Obiect: Neretragerea manualului de religie care prezint  negativ unele culte  
Criteriu: Religie 

I. Numele i domiciliul p r ilor  

I.1. Numele i sediul petentei 

I.1.1. Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii, Pia a Valter M r cineanu,  
nr. 1-3, sector 1, Bucure ti. 

 

I.2. Numele i sediul reclamatului 

I.2.1. Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, Str. General Berthelot,  
nr. 28-30, sector 1, Bucure ti. 

II. Obiectul sesiz rii i descrierea presupusei fapte de discriminare 

2.1. Autosesizarea din 28.01.2010 arat  c  în Raportul Departamentului de Stat al SUA pe 
anul 2009 privind libertatea de religie în România apar urm toarele: „Manualul de religie 
publicat în 2006 de Ministerul Educa iei i Cercet rii sub coordonarea Secretarului de Stat 
pentru Culte din acel moment a continuat s  genereze plângeri i nemul umiri în rândul 
grupurilor religioase minoritare. Manualul prezint  întemeierea Bisericii Greco-Catolice în 
secolul XVIII drept consecin  a «prozelitismului Bisericii Catolice» i descrie Martorii lui 
Iehova, Baha’I i Mormonii drept secte «ce reprezint  un real pericol pentru societate».  
Într-un capitol din carte se sus ine c  sectele atrag prozeli i prin metode precum: sp larea cre-
ierului, mituire, antaj i exploatare a celor s raci. De i guvernul a declarat ca manualul a fost 
retras din coli, Baha’I au semnalat c  l-au comandat de la o editur  dintre manualele aflate pe 
lista celor aprobate oficial pentru anul scolar 2008-2009 i c  manualul primit con inea textul 
ofensator”. 

III. Procedura de citare 

3.1. În conformitate cu art. 20 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicat , s-a îndeplinit 
procedura de citare. 

3.2. Au fost solicitate puncte de vedere din partea Asocia iei Umaniste din România (adresa 
nr. 1018/09.02.2010), Organiza iei Religioase Martorii lui Iehova (adresa nr. 1224/16.02.2010), 
Bisericii Unite cu Roma (adresa nr. 1225/16.02.2010), Adun rii Spirituale Na ionale a 
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Bahá’ílor din România (adresa nr. 1226/16.02.2010), Bisericii lui Iisus Hristos a Sfin ilor din 
Zilele din Urm  (adresa nr. 1227/16.02.2010)  i reclamatului (adresa nr. 1052/10.02.2010). 

3.3. Reclamatul a fost citat la sediul Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii 
(în continuare CNCD) pentru data de 11.05.2010. 

3.4. La audierea din 11.05.2010 reclamatul nu s-a prezentat. 

IV. Sus inerile p r ilor 

4.1. Sus inerile petentei 

4.1.1. Autosesizarea înregistrat  la CNCD cu nr. 765/28.01.2010 arat  c  în Raportul 
Departamentului de Stat al SUA pe anul 2009 privind libertatea de religie în România apar 
urm toarele: „Manualul de religie publicat în 2006 de Ministerul Educa iei i Cercet rii sub 
coordonarea Secretarului de Stat pentru Culte din acel moment a continuat s  genereze plân-
geri i nemul umiri în rândul grupurilor religioase minoritare. Manualul prezint  întemeierea 
Bisericii Greco-Catolice în secolul XVIII drept consecin  a «prozelitismului Bisericii Cato-
lice» i descrie Martorii lui Iehova, Baha’I i Mormonii drept secte «ce reprezint  un real 
pericol pentru societate». Într-un capitol din carte se sus ine c  sectele atrag prozeli i prin 
metode precum: sp larea creierului, mituire, antaj i exploatare a celor s raci. De i guvernul 
a declarat ca manualul a fost retras din coli, Baha’I au semnalat c  l-au comandat de la o 
editur  dintre manualele aflate pe lista celor aprobate oficial pentru anul scolar 2008-2009 i 
c  manualul primit con inea textul ofensator”. 

4.2. Sus inerile reclamatului 

4.2.1. Prin adresa nr. 15522/18.03.2010, înregistrat  la CNCD cu nr. 2389/24.03.2010 
reclamatul consider  c  sesizarea vizeaz  Centrul Na ional de Evaluare i Examinare din 
cadrul ministerului, fiind luate urm toarele m suri: retragerea de la comercializare i de la 
folosirea în activitatea didactic  a manualului de religie pentru clasa a XI-a (cultul ortodox), 
tip rit la Editura Corint în anul 2006, revizuirea i retip rirea manualului. 

4.3. Sus inerile Organiza iei Religioase Martorii lui Iehova 

4.3.1. Prin adresa nr. 498/04.03.2010, înregistrat  la CNCD cu nr. 1788/05.03.2010, Orga-
niza ia Religioas  Martorii lui Iehova consider  justificat  autosesizarea. 

4.4. Sus inerile Adun rii Spirituale Na ionale a Bahá’ílor din România 

4.4.1. Prin adresa înregistrat  la CNCD cu nr. 2587/06.04.2010 Adunarea Spiritual  Na io-
nal  a Bahá’ílor din România arat  c  s-a adresat cu memorii c tre reclamat, memorii la care 
nu au primit r spuns. Manualul a r mas în circula ie, aducând prejudicii comunit ii. Depune 
acte în sus inerea celor afirmate. 

4.5. Sus inerile Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic  

4.5.1. Prin adresa nr. 70/19.04.2010, înregistrat  la CNCD cu nr. 2954/19.04.2010, Biserica 
Român  Unit  cu Roma arat  c  manualul în cauz  con ine elemente discriminatoare la adresa 
cultului, iar acest manual nu a fost retras, fiind achizi ionabil prin site-ul editurii. Depune 
dovezi în sus inerea celor afirmate. 
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V. Motivele de fapt i de drept  

Opinia majoritar  formulat  de Asztalos Csaba Ferenc, Gergely Dezideriu, Jura 

Cristian, Pop Ioana Liana, Vasile Alexandru Vasile, Vla  Caludia Sorina  
1. Descrierea faptei de discriminare: „manualul de religie publicat în 2006 de Ministerul 

Educa iei i Cercet rii sub coordonarea Secretariatului de Stat pentru Culte din acel moment a 
continuat s  genereze plângeri i nemul umiri în rândul grupurilor religioase minoritare. 
Manualul prezint  întemeierea Bisericii Greco-Catolice în secolul al XVIII-lea drept 
consecin  a prozelitismului Bisericii Catolice i descrie Martorii lui Iehova, Baha’I i Mor-
monii drept secte ce reprezint  un real pericol pentru societate. Într-un capitol din carte se sus-
ine c  sectele atrag prozeli i prin metode precum: sp lare creierului, mituire, antaj i exploa-

tarea a celor s raci. De i guvernul a declarat c  manualul a fost retras din coli, Baha’i au 
semnalat c  l-au comandat de la o editur  dintre manualele aflate pe lista celor aprobate 
oficial pentru anul colar 2008-2009 i c  manualul primit con inea textul ofensator”. 
(Raportul Departamentului de Stat al SUA pe anul 2009 privind libertatea de religie în 
România).  

Potrivit notei de autosesizare nr. 3A/28.01.2010, fapta poate fi încadrat  în art. 2 alin. (1), 
(3)-(5) i art. 15 al O.G. nr. 137/2000, republicat .  

2. Raportat la obiectul peti iei, Colegiul director prin Hot rârea nr. 279/02.10.2007 a 
stabilit c  Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului, respectiv Centrul Na ional pentru 
Curriculum i Evaluare în Înv mântul Preuniversitar, prin avizarea manualului de „Religie – 
Cultul ortodox” pentru clasa a XI-a, edi ia 2006, publicat de editura Corint, au înc lcat dreptul 
la demnitate al comunit ii de religie Baha’i, conform art. 15 din O.G. nr. 137/2000, repu-
blicat .  

La acea dat , Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare în Înv mântul Preuniver-
sitar a comunicat CNCD prin adresa nr. 1203A/10.09.2007 c  „s-a dispus retragerea de la 
comercializarea i de la folosirea în activitatea didactic  a manualului de religie pentru clasa  
a IX-a (cultul ortodox) tip rit de Editura Corint în anul 2006, care, la p. 90-91, con ine 
elemente neconforme cu realitatea”. De asemenea, potrivit acestei adrese „respectivul manual 
a  fost revizuit i retip rit în forma prezentat  în anex  iar programa colar  nu con ine niciun 
fel de referiri la religia în cauz  i nu permite introducerea acestei teme”.  

Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului prin adresa nr. 15522/18.03.2010 
a confirmat cele precizate în adresa din 2007 a Centrului Na ional pentru Curricului i Eva-
luare în Înv mântul Preuniversitar, ar tând c  manualele de religie sunt avizate de Minister, 
dar acestea sunt achizi ionate de pe pia a liber  de c tre elevi.  

3. În fapt, Colegiul director re ine c  în anul 2007 Centrul Na ional pentru Curriculum i 
Evaluare în Înv mântul Preuniversitar a dispus retragerea de la comercializarea i de la folo-
sirea în activitatea didactic  a manualului de religie pentru clasa a IX-a (cultul ortodox) tip rit 
de Editura Corint în anul 2006, care, la p. 90-91, con ine elemente care aduc atingere demni-
t ii umane a cet enilor români apar inând altor culte. Manualul a fost corectat i retip rit.  

Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului r spunde pentru utilizarea unor 
manuale care respect  principiul egalit ii i nediscrimin rii în înv mântul preuniversitar. 
Apreciem c  prin interzicerea utiliz rii manualului de religie în cauz , Ministerul Educa iei, 
Cercet rii, Tineretului i Sportului i-a îndeplinit obliga iile legale în spe .  
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Nu se poate re ine culpa Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului pentru 
comercializarea în libr rii a manualului de religie „Cultul ortodox” pentru clasa a IX-a, edi ia 
2006, deoarece Ministerul nu are competen e în acest domeniu. Ministerul Educa iei, Cerce-
t rii, Tineretului i Sportului trebuie s  monitorizeze eventuale cazuri în care în coli nu se 
pred  dup  manualele autorizate de acesta.  

În spe a de fa  nu se sesizeaz  o astfel de fapt , ci se arat  c  un cult interesat a fost în 
posibilitatea de a comanda de pe pia  o carte care nu a mai fost autorizat  de Ministerul Edu-
ca iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului pentru a fi utilizat  la predare în coli.  

Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii face distinc ie între existen a pe pia  
a unui manual i utilizarea efectiv  în coli a acestuia. Consiliul constat  c  manualul de reli-
gie „Cultul ortodox” pentru clasa a IX-a edi ia 2006 exist  pe pia  dar nu este utilizat în 
procesul de predare. La predare se utilizeaz  o alt  edi ie a acestui manual, care are con inutul 
revizuit în punctele sesizate ca aducând atingere principiului egalit ii i interzicerii discri-
min rii.  

Fa  de cele mai sus, Colegiul (cu 6 voturi pentru, 1 împotriv ) constat  c : 
- presupusa fapt  de discriminare nu exist  potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 

privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare republicat , în sensul în 
care Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului a interzis înc  din 2007 
utilizarea manualului de religie de clasa a IX-a „Cultul ortodox” edi ia 2006 în sistemul de 
înv mânt. Retragerea de la comercializare nu se poate imputa Ministerului Educa iei, Cerce-
t rii, Tineretului i Sportului. O astfel de obliga ia ar putea fi re inut  în sarcina editurii; 

- Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii nu poate dispune retragerea de pe 
pia , de la comercializare a manualului religie de clasa a IX-a „Cultul ortodox”, edi ia 2006. 
În spe a de fa , o astfel de m sur  ar reprezenta un act de cenzur  i o înc lcare a art. 2  
alin. (8) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de dis-
criminare republicat . 

 
Opinia separat  exprimat  de Haller István 

5.1. Colegiul director a constatat prin Hot rârea nr. 279/02.10.2007 faptul c  Ministerul 
Educa iei, Cercet rii i Tineretului i Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare în 
Înv mântul Preuniversitar, prin avizarea manualului Religie - Cultul ortodox pentru clasa a 
XI-a, edi ia 2006, publicat de editura Corint, au înc lcat dreptul la demnitate al comunit ii de 
religie Bahá’I, conform art. 15 al O.G. nr. 137/2000, republicat . 

5.2. În mod similar, acest manual încalc  dreptul la demnitate i al altor comunit i reli-
gioase din România. 

5.3. Acest fapt este recunoscut inclusiv de reclamat, care arat  c  au fost luate urm toarele 
m suri: retragerea de la comercializare i de la folosirea în activitatea didactic , revizuirea i 
retip rirea manualului. 

5.4. Constat c  afirma ia reclamatului nu este conform  cu realitatea, întrucât manualul în 
cauz  poate fi comandat, prin internet, inclusiv de la editur . Afirma ia cu privire la neuti-
lizarea manualului în activitatea didactic  nu s-a probat de c tre reclamat. Reclamatul nu a 
depus nicio prob  privind informarea cadrelor didactice care predau religie ortodox  s  nu 
utilizeze manualul editat în 2006. 

5.5. În domeniul discrimin rii, sarcina probei este împ r it  între petent i reclamat [O.G. 
nr. 137/2000, art. 20 alin. (6): „Persoana interesat  are obliga ia de a dovedi existenta unor 
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fapte care permit a se presupune existen a unei discrimin ri directe sau indirecte, iar persoanei 
împotriva c reia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi c  faptele nu constituie 
discriminare”]. Exist  probe la dosar care arat  c  manualul în cauz  poate fi achizi ionat, 
totodat  reclamatul nu a depus probe contrare privind retragerea sau neutilizarea în cadrul 
procesului educa ional al acestui manual, de i, prin cita ie, s-a precizat în mod expres c  se 
solicit  aceste probe din partea reclamatului. 

5.6. Astfel în mod eronat a re inut Colegiul director c  fapta de discriminare nu exist ; 
exist  probe care indic  existen a unei discrimin ri directe, iar reclamatul nu a dovedit c  
faptele respective nu constituie discriminare. Consider c  o simpl  afirma ie, f r  nicio prob , 
nu poate constitui baza unei decizii care s  nege existen a unei fapte. 

5.7. Totodat , în mod eronat a re inut Colegiul director c  reclamatul nu poate dispune 
retragerea de la comercializare a unui manual. Însu i reclamatul afirm  c  a dispus retragerea 
de la comercializare a manualului, ceea ce, de fapt, nu s-a confirmat. Cum, spre exemplu, se 
poate dispune retragerea de la comercializare a unui produs care d uneaz  s n t ii, în mod 
similar se poate dispune retragerea unui produs care afecteaz  dreptul la demnitate al unor 
comunit i religioase. Retragerea poate fi dispus  de reclamat (se poate oberva ca reclamatul 
nu s-a ap rat invocând lipsa calit ii procesuale pasive), întrucât solicitarea se refer  la un 
manual, manuale ce nu pot fi comercializate f r  avizul reclamatului. 

5.8. Astfel se re in dou  fapte ale reclamatului: nu a dispus ca manualul în cauz  s  fie 
retras de la comercializare i nu a dispus ca manualul în cauz  s  nu fie utilizat în educa ie. 

5.9. O.G. nr. 137/2000 privind combaterea i sanc ionarea tuturor formelor de discrimi-
nare, republicat ,, la art. 2.5, prevede:  „Constituie h r uire i se sanc ioneaz  contraven ional 
orice comportament pe criteriu de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, categorie social , 
convingeri, gen, orientare sexual , apartenen  la o categorie defavorizat , vârst , handicap, 
statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, 
ostil, degradant ori ofensiv”. 

5.10. Consider c  men inerea în comer  i în procesul educa ional de c tre reclamat al unui 
manual despre care s-a constatat c  încalc  dreptul la demnitate reprezint  un comportament 
care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, ofensiv pe criteriul religiei. 

5.11. Îmi exprim profunda indignare privind atitudinea reclamatului, care pe de o parte nu 
depune toate diligen ele necesare pentru a oferi elevilor ortodoc i o educa ie în spiritul 
toleran ei, pe de alt  parte încearc  s  induc  în eroare autorit ile cu privire la realitate, 
afirmând, f r  nicio prob  în acest sens, c  diligen ele au fost depuse. 

Fa  de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , cu 6 voturi pentru i 1 
împotriv  ale membrilor prezen i la edin  

 

COLEGIUL DIRECTOR 

HOT R TE: 

 
1. Presupusa fapt  de discriminare nu exist  potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 

privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , în sensul în 
care Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului a interzis înc  din 2007 utili-
zarea manualului de religie de clasa a IX-a „Cultul ortodox”, edi ia 2006, în sistemul de 
înv mânt; 
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2. Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii nu poate dispune retragerea de pe 
pia  a unui manual; 

3. Clasarea dosarului; 
4. O copie a prezentei hot râri se va comunica reclamatului, Secretariatului de Stat pentru 

Culte, Ambasadei SUA din Bucure ti, Asocia iei Umaniste din România, Organiza iei Reli-
gioase Martorii lui Iehova, Bisericii Unite cu Roma, Adun rii Spirituale Na ionale a Bahá’ílor 
din România, Bisericii lui Isos Hristos a Sfin ilor din Zilele din Urm . 

* 

*                * 

Membrii Colegiului director prezen i la edin : ASZTALOS CSABA FERENC, 
GERGELY DEZIDERIU, HALLER ISTVÁN, JURA CRISTIAN, POP IOANA LIANA, 
VLA  CLAUDIA SORINA, VASILE ALEXANDRU VASILE. 


