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Către 
 
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ, 
 
 
 
 
Domnule Preşedinte, 
 
Subscrisa Asociaţia Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi, filiala Bucureşti, cu 

sediul social în strada Grigore Tocilescu nr. 57, sector 5 Bucuresti, reprezentată legal 
de preşedinte Romeo Mihai Semeniuc, în contradictoriu cu pârâta Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu 
nr. 1-3, intrarea 5, et. 2, sect. 1, formulăm prezenta: 

 

CONTESTAŢIE 
 

împotriva Hotărârii Colegiului Director al C.N.C.D. nr. 323 din data de 
21.11.2006. Solicităm anularea punctului 2 al hotărârii contestate, privind elaborarea 
unei recomandări către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu privire la emiterea unei 
norme interne prin care să reglementeze prezenţa simbolurilor religioase în instituţiile 
de învăţământ public, normă fundamentată pe următoarele principii: 

- Să asigure exercitarea dreptului la învăţătură şi accesul la cultură în condiţii de 
egalitate 

- Să respecte dreptul părinţilor de a asigura edicaţia copiilor potrivit convingerilor 
lor religioase şi filosofice; 

- Să respecte caracterul laic al statului şi autonomia cultelor; 
- Să asigure libertatea de religie, conştiinţă şi convingeri a tuturor copiilor în 

condiţii de egalitate; 
- Să afişeze simbolurile religiosase doar în cursul orelor de religie sau în spaţiile 

destinate exclusiv învăţământului religios. 
 

Mentionam ca ne rezervam dreptul de a completa si dezvolta prezenta cerere 
dupa comunicarea de catre paratul CNCD a hotararii nr.323, integrale precum si a 
actelor care au stat la baza emiterii ei – documente pe care trebuie sa le depuna la 
dosar. 

 
In temeiul art. 13 din Legea nr.554/2004 si al art.175 Cod Proc. Civ. va rugam 

ca primind cererea, prin intermediul citatiei, sa dispuneti ca inca de la primul termen, 
parata CNCD sa prezinte inaintea instantei, impreuna cu intampinarea, documentele 
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sus-mentionate, prin adresa oficiala, sub semnatura sefului institutiei, cu precizarea ca 
acestea sunt toate documentele referitoare la cazul „Icoanele in scoli” si ca altele nu 
mai exista. 

 
Precizam ca la plangerea prealabila prevazuta de art.7 din Legea contenciosului  

administrativ 554/2004 nu am primit un raspuns motivat. 
 

Solicităm anularea punctului 2 al hotărârii contestate, pentru următoarele 
motive: 
 
1. Petitia care a servit ca pretext pentru adoptarea hotararii 323 este tardiv 
introdusa. Va rugam sa observati, in randul motivelor de nulitate a hotararii atacate ca 
petitia formulata de petentul Emil Moise, care a servit ca pretext pentru luarea hotararrii 
atacate, era tardiv introdusa in conformitate cu art. 195 alin. 1 din OG 137/2000, 
întrucât petentul avea cunoştinţă de aspectele semnalate cu mult mai mult de 1 an de 
zile, dovadă fiind şi acţiunea sa în justiţie respinsă irevocabil de Curtea de Apel 
Ploieşti; 
 
2. Hotararea a fost data cu incalcarea art. 195  alin. 4 din OG 137/2000, fara 
citarea partilor in contradictoriu cu care se pretinde a fi fost luata si carora 
trebuie sa le fie opozabila. Dispunand elaborarea unei norme pentru toate institutiile 
de invatamant public din Romania, C.N.C.D. trebuia sa introduca in cauza si sa citeze 
nu numai Ministerul Educatiei si Cercetarii ci si toate institutiile de invatamant cu 
personalitate juridica, conform Legii 84/1995 si structurile reprezentative ale 
profesorilor, elevilor si parintilor – dand posibilitatea de a exprima reserve, de a face 
opozitie, de a formula si sustine aparari in conformitate cu libertatea de exprimare si cu 
libertatea constiintei garantate de Constitutie si legile in vigoare, inclusiv de Conventia 
Europeana a Drepturilor Omului. 

 
De asemenea, intrucat hotararea aduce atingere directa libertatii de manifestare 

a unui Cult religios – institutii cu statut constitutional si reglementat de o lege organica 
(legea Cultelor) se impunea introducerea in cauza si citarea cultelor recunoscute in 
Romania intrucat noţiunea de „simbol religios”, elementul central al petitiei, se impunea 
definită iar dezbaterea nu putea avea loc decat cu participarea institutiilor de drept 
public, Cultele religioase;  
 

Asupra unei discriminari – chiar daca nu ar fi existat un Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii, ar fi putut hotari orice persoana cu o judecata logica si 
dreapta masura a lucrurilor, sau orice curte cu jurati, dar o judecata asupra unui simbol 
religios este de neconceput in afara cadrului sau reprezentarii Cultelor religioase. 
 
3. Petitia trebuia anulată întrucât nu a fost semnată de ambii parinti 
responsabili cu educatia copilului. Fiind semnata numai de tata, petitia trebuia 
anulata ca nesemnata, sau aceasta lipsa trebuia complinita de indata, cel tarziu până 
la soluţionarea ei de către CNCD. Interesul copilului poate fi reprezentat numai de 
ambii parinti care, in conformitate cu prevederile Legii 272/ 2004, „sunt responsabili de 
cresterea copilului lor”. Mai mult decat atat, potrivit art. 25(1) din lege, parintii sunt 
obligati de aceeasi prevedere legala sa tina seama de opinia copilului, iar demersul 
tatalui este in contradictie cu optiunea si vointa copilului, manifestata prin participarea 
la orele de religie, ore la care prezenta este optional. În opinia noastră, petiţia în cauză 
nu putea fi primită decât dacă era semnată fie de către copil personal, potrivit art. 29(1) 
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din Legea 272/2004, fie de către ambii părinţi, în acord cu voinţa liber exprimată a 
copilului.   
 
4. In forma prezentata, Hotararea C.N.C.D. ne apare ca nemotivata întrucât 
invocă pe de o parte jurisprundenţa naţională din Germania, Italia şi Polonia în situaţii 
identice cu soluţii contrare hotărârii C.N.C.D. şi pe de altă parte pasaje scoase din 
context şi trunchiate ale unor decizii C.E.D.O. fără nici o legătură cu speţa de faţă; 
 
5. Exceptia lipsei de interes. Petitia trebuia respinsa ca fiind formulata in numele 
unei persoane lipsita de interes. Fiica petentului Emil Moise este de religie crestin 
ortodoxa si participa la orele de religie. Fata de aceasta apartenenta religioasa 
declarata si manifestata, prezenta petitie nu se sustine, nici chiar in ipoteza in care s-ar 
aprecia ca prezenta unei icoane ar crea o situatie discriminatorie pentru un neortodox;  
 

În lipsa unui interes legitim, precum cel prevăzut de disp. Art. 27(1) din Legea 
272/2004 (apartenenţa la o minoritate religioasă), nici CNCD nu era îndreptăţit, potrivit 
art. 27(2) din aceeaşi lege să ia măsuri cu privire la respectiva petiţie.  

 
De altfel, decizia CNCD este dată cu încălcarea legii, Consiliul ne-având atribuţii 

legale decât în sensul „asigurării şi prevenirii drepturilor” la practicarea propriei religii, 
potrivit art. 27(2) , nicidecum la limitarea dreptului coreligionarilor la afişarea unor 
simboluri religioase. 

 
In plus nu se probeaza un interes personal, nascut si actual pentru formularea 

celui de al doilea capat al petitiei care priveste retragerea simbolurilor religioase din 
celelalte institutii de invatamant public din Romania, eventualitatea admiterii acestui 
capat al petitiei neprofitand fiicei petitionarului in nici un mod;  

6. Hotararea C.N.C.D. contine elemente contradictorii si incalca principiul 
autoritatii de lucru judecat. Hotărârea C.N.C.D. este contradictorie şi încalcă 
principiul autorităţii de lucru judecat. Deşi la primul capăt de cerere al petiţiei lui Emil 
Moise, C.N.C.D. constată că în cazul Liceului de Artă „Margareta Sterian” din Buzău 
există o decizie irevocabilă prin care simbolurile religioase se menţin în această unitate 
şcolară, prin soluţia dată la cel de al doilea capăt de cerere se dispune eliminarea 
simbolurilor religioase din toate instituţiile de învăţământ public, deci şi din Liceul de 
Artă „Margareta Sterian”. În plus, recomandând afişarea simbolurilor doar în cursul 
orelor de religie sau în spaţiile destinate exclusiv învăţământului religios, în liceele de 
artă, de exemplu, nu se vor mai putea picta şi expune icoane, în condiţiile în care 
icoana reprezintă una dintre cele mai vechi şi consacrate forme de expresie artistică; 

 
7. Hotararea este data fara să se fi făcut măcar constatarea directa, la fata 
locului, a incalcarilor unde se pretinde ca s-ar fi consumat discriminarea. Petiţia a 
fost admisă cu încălcarea art. 195 alin. 6 din OG 137/2000 întrucât petentul nu a 
dovedit nici măcar prezenţa fizică a simbolurilor religioase în instituţiile de învăţământ 
public din România, cu atât mai puţin existenţa vreunei discriminări directe sau 
indirecte produse de acestea. Deşi C.N.C.D. nu constată existenţa nici măcar a unei 
singure situaţii individuale de discriminare prin prezenţa simbolurilor religioase în vreo 
instituţie de învăţământ  public, întrucât nu se pronunţă pe primul capăt de cerere – 
singurul caz concret prezentat spre analiză, C.N.C.D. emite o recomandare cu caracter 
general, nefundamentată pe nici o situaţie individuală dovedită; 
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8. In alta ordine de idei: 

8.1. Instanta urmeaza sa ia act de faptul ca Simbolurile religioase au fost scoase din 
institutiile de invatamant public exclusiv in perioada comunista in baza prevederilor 
constitutionale care stabileau ca „scoala este despartita de biserica” (art. 27 din 
Constitutia R.P.R. - 1948, art. 84 din Constitutia R.P.R. - 1952, art. 30 din Constitutiile 
R.S.R. - 1968, 1969, 1972, 1974, 1986). Intrucat in noile texte constitutionale 
postcomuniste acest tip de prevedere nu mai exista, nu mai exista nici un temei legal 
pentru inlaturarea simbolurilor religioase din scoli.  

8.2. Hotararea C.N.C.D. este fundamentata pe principiul „caracterului laic al statului”, 
principiu care nu se regaseste enuntat in nici un act normativ; Decizia de eliminare a 
simbolurilor religioase din institutiile de invatamant public nu reprezinta un act neutru, 
ci incearca sa elimine valorile religioase din actul educational in baza unor principii 
avand ca fundament o alta doctrina, cea ateista.  
 

Hotărârea C.N.C.D. are caracterul unei „recomandări” făcute Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, (minister care nu a fost citat în procedura CNCD) şi este 
fundamentată pe o serie de principii, unele dintre ele arbitrare şi ne-constituţionale: 

 
- principiul „caracterului laic al statului”, principiu care nu se regăseşte enunţat în 

nici un act normativ; Dimpotrivă, în contextul oferit de practica CEDO, România se 
încadrează în categoria  statelor cu o componentă religioasă accentuată, cu o 
populaţie majoritară de confesiune creştină, aşa cum au fost definite şi Grecia, Spania, 
Italia şi Marea Britanie. CNCD a interpretat în mod greşit şi trunchiat principiile oferite 
de practica judiciară a CEDO eroarea fundamentală a acestei interpretări constând în 
recepţionarea eronată a principiului consacrat de art. 9 din Convenţie şi încălcarea 
dreptului „respectării sentimentelor religioase ale unor credincioşi prin reprezentări 
provocatoare ale unor obiecte de veneraţie religioasă”. Practica CEDO a statuat că 
„asemenea reprezentări pot fi privite ca o încălcare a spiritului de toleranţă ce trebuie 
să caracterizeze o societate democratică.” (Practica CEDO – Bârsan, fila 718). 

Apreciem că voinţa internă a Curţii, materializată prin intermediul principiului mai 
sus enunţat, se referă strict la situaţiile în care sentimentul religios al unor credincioşi 
este lezat prin reprezentări „provocatoare”, cuvântul provocator având aici o 
însemnătate crucială. Intenţia Curţii Europene a fost a aceea de a sancţiona lezarea 
intenţionată a sentimentelor religioase ale credincioşilor, prin reprezentări ce nu pot fi 
considerate normale, fireşti, în contextul cultural şi naţional al unui stat. O asemenea 
prevedere vine în întâmpinarea  unor manifestări exacerbate, provocatoare, ieşite din 
contextul cultural şi istoric al ţării, de natură să lezeze sentimentul religios al unei 
persoane prin discrepanţa pe care o provoacă în raport cu atmosfera firească, 
obişnuită, de până atunci. În opinia noastră, aceasta este semnificaţia dată de Curte 
cuvântului „provocator”, în contextul în care a fost folosit în practica judiciară a Curţii 
Europene. 

Considerăm că în România, existenţa unui obiect cu caracter religios, creştin, 
icoană sau cruce în incinta unei şcoli, nu reprezintă o reprezentare „provocatoare”, 
fiind o manifestare normală, ne-excesivă a libertăţii de exprimare religioasă, naturală în 
contextul istoric şi social al poporului român, care nu este de natură să lezeze 
sentimentul religios al nimănui. 

Trebuie avute aici în vedere şi aplicabilitatea celorlalte principii generale 
statuate de către CEDO în aplicarea practici judiciare a Curţii în alte situaţii. 
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O importanţă deosebită în aceste sens a fost acordată principiului accesibilităţii 
şi previzibilităţii legii naţionale, a cutumelor locale, considerându-se că nu există la 
nivel european, un standard comun în aprecierea acestor norme locale, în raport cu 
care Curtea trebuie să facă aplicarea distinctă a drepturilor şi libertăţilor protejate de 
Convenţie, pentru a nu se produce tensiuni printr-o decizie a Curţii, acolo unde acestea 
nu au existat anterior – acest lucru fiind contrar scopului urmărit de legiuitorul 
european. 

 
- principiul „să afişeze simbolurile religioase doar în cursul orelor de religie sau în 
spaţiile destinate exclusiv învăţământului religios”. Practic, CNCD, îşi ridică propriile 
teze şi propuneri la rang de principii, deşi nici o lege din România prevede 
obligativitatea afişării simbolurilor religioase „doar” în anumite locuri sau situaţii. 

8.3. Reintroducerea simbolurilor religioase in scoli, acolo unde acest lucru s-a 
intamplat, s-a facut in mod spontan, reprezentand libera optiune a elevilor, parintilor si 
profesorilor si nu ca rezultat al vreunei constrangeri sau prevederi normative. In fapt 
hotararea C.N.C.D. incearca impunerea din exterior a unei doctrine straine comunitatii 
respective prin eliminarea formelor de manifestare exterioara a celeilalte;  

8.4. Chiar daca pentru elevii si profesorii credinciosi simbolurile respective pot imbraca 
valori religioase, asa cum s-a retinut constant in jurisprudenta italiana, pentru celelalte 
persoane functia acestora se rezuma la cel mult una cultural- istorica. Distinctia intre 
un simbol religios si un obiect de arta o constituie venerarea care este un element de 
natura subiectiva si care tine de libertatea individuala de constiinta si expresie. Simpla 
afisare unui simbol religios nu obliga la venerarea lui;  

8.5. In plus personajele si evenimentele la care fac trimitere simbolurile religioase sunt 
reale si au marcat istoria intregii omeniri. In scoli sunt prezente si utile imaginile unor 
mari personalitati ale istoriei, filozofiei, stiintei si culturii, deci in aceasta categorie cu 
atat mai mult isi pot gasi locul Martirii, Sfintii Parintii si Iisus Hristos, anul nasterii Lui 
reprezentand reperul la care stiinta istoriei raporteaza orice eveniment; si chiar si ateii;  

8.6. Pentru persoanele care se declara credincioase, hotararea C.N.C.D. incalca 
prevederile din conventiile internationale la care Romania este parte, incepand cu 
prevederile art.18 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului care stipuleaza ca 
„orice om are dreptul de a-si manifesta religia in public”. Prin „public” legiuitorul roman 
a inteles orice loc accesibil publicului, de fata cu doua sau mai multe persoane sau intr-
un mod in care ar putea ajunge la cunostinta publicului, deci inclusiv in institutiile de 
invatamant public;  

8.7. Hotararea C.N.C.D. este pronuntata cu ignorarea realitatilor romanesti, si este 
un motiv de invrajbire pe un taram religios, prohibita de art. 29 din Constitutie, fiind 
perceputa in societate ca un act de agresiune asupra valorilor traditionale, spirituale, 
culturale si istorice ale acestui popor.  

8.8. Hotararea CNCD are un pronuntat character discriminatoriu prin faptul ca 
ignora sensibilitatea deosebita a persoanelor de confesiune crestin-ortodoxa, vizate 
direct prin exemplficarea din hotararea nr.323, fata de problematica icoanelor datorata 
in special celor doua secole de persecutii iconoclaste si cei 50 de ani de ateism 
comunism care au dus la torturarea si uciderea a mii si mii de crestini. 
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Ortodoxia insasi se identifica cu cinstirea icoanelor, singura sarbatoare dedicata 

ortodoxiei fiind Duminica Ortodoxiei, sarbatoare care a fost instituita tocmai pentru a 
aminti peste milenii de teroarea anti-umana. Din aceasta perspective hotararea CNCD 
ne apare ca avand o tenta vadit discriminatorie incat transpare si o tenta de intoleranta 
religioasa agresiva venita din partea membrilor Consiliului. 
 

În dovedirea celor arătate mai sus, solicităm admiterea probei cu înscrisuri, 
martori, interogatoriul pârâtei precum şi orice alte mijloace de probă adminse de lege, 
a căror utilitate va reieşi din dezbateri. 
 

ÎN DREPT: ne întemeiem contestaţia pe disp. art. 7 din Legea 554/2004, art. 21 
şi 22 din Ordonanţa nr. 137/2000. 

 
 
 

Romeo Mihai Semeniuc 
Preşedinte  

 
 

 


