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ÎNTREBARE SCRISĂ 

adresată Doamnei Ministru al Educației și Cercetării 

MONICA ANISIE 

 

Obiectul întrebării scrise: măsurile adoptate de M.E.C. față de abuzurile sfidătoare întreptate 

împotriva drepturtilor consfințite prin Constituție ale unor funcționari aflați în subordinea M.E.C. 

                                         

Stimată Doamnă Ministru, 

  

 Pentru exercitarea efectivă a dreptului constituțional la învățământul în limba minorităților 

naționale, în județele în care ființează astfel de unități școlare îndrumarea metodologică și 

controlul activității didactice sunt asigurate prin inspectori școlari de profil.  

Pentru stabilirea algoritmului de repartizare a acestor posturi între diversele minorități 

naționale sunt consultate și organizațiile reprezentate în Parlament, practică prevăzută de lege și 

cât se poate de logică. Trebuie să existe o garanție că inspectorul respectiv cunoaște limba în care 

sunt predate materiile de profil, conținutul curicular, dar și că este la curent cu problemele 

specifice învățământului în limba maternă.  

 În județul Suceava, unde atitudinile șovine anti-ucrainene ale unor oameni politici, inclusiv 

ale unui fost ministru al educației, au precedente, s-a procedat recent la desființarea postului de 

inspector școlar de profil prin transformarea într-un post de altă natură, problemă semnalată și prin 

întrebarea nr.11063A/31.07.2020.  

      Faptul s-a petrecut fără consultarea prevăzută de lege. Semnalând acest abuz Domniei 

Voastre, am sperat că situația prezentată se va clarifica.  

      Efectul la I.S.J. Suceava a fost dublarea abuzului cu aroganța, fără scrupule, de a exercita 

ecaterina.cristea
Typewritten Text

ecaterina.cristea
Typewritten Text
Nr.11088A/19.08.2020

ecaterina.cristea
Typewritten Text

ecaterina.cristea
Typewritten Text



prin interpuși amenințări asupra inspectorului de specialitate pentru retragerea candidaturii, ori de 

a menține suprimarea postului de inspector pentru învățământ în limba ucraineană.  

 Ostentația și caracterul intempestiv al abuzului fac foarte plauzibilă explicația că 

Inspectorul General Școlar de la Suceava și adjunctul său forțează legea, inclusiv Constituția, 

atentează la armonia interetnică, ghidați de interese subiective pe măsură, cum ar fi o campanie 

foarte agresivă de acaparare a posturilor pe criterii politice. 

 Fașă de cele de mai sus, Stimată Domană Ministru, Vă rog sa-mi comunicați în scris care 

vor fi măsurile adoptate de M.E.C. față de abuzurile sfidătoare, mai sus prezentate, întreptate 

împotriva drepturtilor consfințite prin Constituție ale unor funcționari din cadrul inspectoratelor 

școlare? 

 Totodată, Vă rog să-mi comunicați dacă Doamna Ministru Monica Anisie este dispusă să 

dezavueze astfel de atitudini sfidătoare? 

 Atașez la prezenta adresa inspectorului de specialitate. 

 

        




