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ÎNTREBARE SCRISĂ  

adresată Ministrului Educației și Cercetării 

MONICA CRISTINA ANISIE 

  

 Obiectul întrebării scrise: Respectarea prevederilor art. 45 din Legea Educației 1/2011 

  

Stimată Doamnă Ministru, 

 

Educația, în special în aceste vremuri mai puțin predictibile, constituie un colac de 

salvare a societății moderne. Creșterea nivelului de cunoștințe ale tinerilor, proces care începe 

încă din mediul preșcolar, formează adulți competenți și receptivi care vor răspunde mai ușor 

provocărilor cu care se vor confrunta. În această perioadă, este cu atât mai mult nevoie de 

educație, cu cât tinerii trebuie, și ei, să contribuie la eradicarea acestui virus din comunitățile în 

care trăiesc. 

Dreptul la educație, așa cum este consfințit în Constituția României, reprezintă o 

caracteristică importantă a statelor moderne. În același context, dreptul la educație al persoanelor 

aparținând minorităților națonale, inclus în atât Constituția României (art. 32, alin. 3), cât și în 

Legea Educației 1/2011, constituie piatra de temelie a oricărui stat democrat modern, care își 

protejează toți cetățenii, indiferent de naționalitate. 
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Din păcate, în această perioadă în care sistemul educațional românesc este pus sub 

presiune și în care este o mare nevoie ca organismele competente de la nivel local și central să 

colaboreze cât mai bine, încă apar anumite neconcordanțe în ceea ce privește înființarea claselor 

cu predare în limbile minorităților naționale. 

Am fost sesizat de mai mulți cetățeni ucraineni din comuna Ruscova, județul Maramureș, 

dar și de către inspectorul de specialitate despre o încălcare a articolului 45 din Legea Educației 

1/2011, care prevede, la punctul 1, că „persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul 

să studieze și să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de 

învățământ preuniversitar, în condițiile legii”.  

Problema care se repetă de câțiva ani, constă în faptul că la Liceul Tehnologic Ruscova 

mai mulți părinți și-au manifestat dorința de a-și înscrie copiii într-o clasă pregătitoare cu predare 

în limba ucraineană, întocmind cererile aferente. 

Din păcate, după mai multe tergiversări, acest demers a fost respins de Consiliul de 

Administrație al liceului, fiind influențat, spun oamenii, de conducerea Liceului Tehnologic 

Ruscova.  

Acest demers al Consiliului de Administrație a încălcat și al doilea punct al articolului 45 

din Legea Educației 1/2011, care stipulează „În funcție de necesitățile locale, se organizează, la 

cererea părinților sau tutorilor legali și în condițiile legii, grupe, clase sau unități de învățământ 

preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale”.  

Cu atât mai grav este faptul că în efortul de a bloca cererile părinților de înființare a unei 

clase pregătitoare cu predare în limba ucraineană, conducerea unității școlare, a introdus toți 

copii în SIIIR, fără a ține cont de cererile și semnăturile părinților, specificând apartenența la 

etnia ucraineană. 

Având în vedere cele de mai sus, stimată Doamnă Ministru, vă rog să-mi precizați, în 

scris, următoarele: 

1. Conducerea M.E.C. are cunoștință despre astfel de cazuri? 

2. Cum se asigură Ministerul Educației și Cercetării de respectarea Legii Educației, în 

condițiile în care încă apar cazuri de genul celor descrise mai sus? 

3. Ce măsuri vor fi luate de către M.E.C. pentru ca art. 45 din Legea Educației 1/2011 

să fie respectat de către toate unitățile de învățământ? 

 



Atașez la prezenta adresa inspectorului de specialitate și solicitările părinților. 

 

         






