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Timișoara 

Nr. 07b / 20.02.2023 
 
 

Către: 
Doamna Ligia Deca, Ministru al Educației 
 
Spre știință:  
Domnului Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-Ministru al României 
Doamnei Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 
 

SCRISOARE DESCHISĂ 
 

Spunem NU coruperii morale a copiilor noștri, 
NU ideologiei de gen 

 
Ca urmare a Scrisorii Deschise din data de 03 februarie 2023, adresată ministrului 

Educației, doamna Ligia Deca, de către Coaliția pentru Egalitate de Gen prin care solicită 
integrarea principiului egalității de gen în învățământul preuniversitar, atât în ceea ce privește 
conținutul programelor școlare și manualelor acreditate, cât și a formării inițiale și continue pe această 
temă a cadrelor didactice, scrisoare care conține un număr de douăsprezece solicitări,  

 
SOLICITĂM 

MINISTERULUI EDUCAȚIEI 
 

a. Să nu dați curs solicitărilor Coaliției pentru Egalitate de Gen (în continuare doar 
„Coaliția”), care au ca și obiectiv implementarea principiului egalității de gen în 
învățământul preuniversitar, având în vedere că cererile și argumentele invocate nu au 
niciun temei legal și, mai mult, intră în conflict cu normele și principiile care stau la 
baza învățământului românesc preuniversitar, raportat la legislația actuală, atât la 
nivel constituțional, cât și la nivelul legislației sectoriale, 

b. În schimb, solicităm să răspundeți prezentei Scrisori Deschise, raportat la cererile 
concrete de la finalul acesteia, făcându-se pași în vederea implementării acestora,  

 
având în vedere motivele, argumentele și contra-argumentele pe care le prezentăm în 
continuare, acestea raportându-se în principal la motivația, considerentele și cerințele Coaliției 
din cuprinsul propriei scrisori deschise și, totodată, reprezentând temeiul solicitărilor noastre:  

 
 

1. Lipsa temeiului de drept. Lipsa situației premisă 
(se propune o „soluție” la o falsă problemă) 

 
Cu titlu preliminar, care ar fi suficient pentru respingerea categorică a cerințelor 

Coaliției, rugăm să observați că temeiul de drept care stă la baza solicitărilor Coaliției este 
unul fie străin de domeniul care intră printre atribuțiile Ministerului Educației, fie este o 
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interpretare extinsă și printr-o analogie forțată, care depășește un cadru juridic temeinic, 
producător de efecte, fiind astfel irelevant în contextul dat. Astfel: 

 
a. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

Coaliția invocă această lege cu prioritate – fiind legea cadru, care stă la baza atribuțiilor 
Ministerului Educației, precum și a învățământului preuniversitar românesc – însă 
aceasta nu conține nicio normă imperativă și nici măcar cadrul legal normativ, care să 
genereze o obligație sau o posibilitate de implementare în învățământul preuniversitar 
a egalității de gen sau a „perspectivei de gen (gender mainstreaming)”, după cum se 
solicită prin scrisoarea Coaliției. 
De altfel, Coaliția invocă doar art. 3 din această lege, pe care nici măcar nu-l citează, 
ceea ce confirmă faptul că legea cadru pentru învățământul preuniversitar nu 
reprezintă un suport temeinic, un temei legal pentru solicitările Coaliției. Or, fiind 
vorba de cerințe care vizează educația preuniversitară, acestea ar trebui să fie în acord 
cu dispozițiile legale incidente sectoriale.  
Pentru edificare și eliminarea oricărui dubiu, redăm mai jos (în special din respect 
pentru publicul larg), dispozițiile legale invocate de Coaliție în susținerea solicitărilor 
acesteia: 

 
„Principiile care guvernează învățământul preuniversitar şi superior, precum şi 
învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt: 
a) principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără 
discriminare; 
[...] 
j)  principiul asigurării egalităţii de şanse;” – art. 3 din Legea nr. 1/2011 

 
Întrebările care se ridică, raportat la textul de lege invocat în contextul învățământului 
preuniversitar, sunt:  

- Există probleme la nivelul echității?  
- Se face discriminare în ceea ce privește accesul la învățare?  
- Nu se asigură egalitatea de șanse?  

Dacă există astfel de situații, ar trebui semnalate Ministerului Educației, analizate și 
luate măsurile administrative și legale care se impun, potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare, iar nu încercarea de a se strecura și a se impune, ca și soluție la o falsă 
problemă, o ideologie care nu are nimic în comun nici cu dispozițiile legale invocate și 
nici cu realitățile din sistemul de învățământ. 

 
b. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

Aceasta este a doua lege invocată de către Coaliție, în ordinea importanței, făcându-se 
referire la art. 14. 
Vă rugăm să observați că articolul citat vizează în mod explicit și exclusiv „egalitatea de 
șanse și de tratament între femei și bărbați”, în contextul instituțiilor de învățământ, fără 
nicio referire la „egalitate de gen”, fiind o interpretare extensivă forțată și redundantă. 
Egalitatea se referă la cele două sexe biologice, bărbătesc și femeiesc, altă egalitate 
nefiind pasibilă a fi aplicată. Legea nu tratează „genurile” și sfera ei de aplicare nu 
poate fi extinsă prin raționamente forțate.   
 

c. Convenția de la Istanbul – Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la  
Istanbul la 11 mai 2011 şi semnată de România la 27 iunie 2014, ratificată prin Legea nr. 
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30/2016, publicată în Monitorul Oficial al României din 25 martie 2016. Acest  tratat 
internațional are ca scop declarat lupta împotriva violenței domestice și a violenței 
împotriva femeii. În acest sens, trebuie observat:   

 
„Art 1. Scopurile Convenţiei 

1. Scopurile prezentei convenţii sunt acelea: 
a) de a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violenţă şi de a preveni, de a 

urmări în justiţie şi de a elimina violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică; 
b) de a contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor şi 

de a promova egalitatea substanţială între femei şi bărbaţi, inclusiv prin 
împuternicirea femeilor; 

c) de a proiecta un cadru cuprinzător, politici şi măsuri pentru protecţia şi asistenţa 
tuturor victimelor violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice; 

d) de a promova cooperarea internaţională în vederea eliminării violenţei împotriva 
femeilor şi violenţei domestice; 

e) de a furniza sprijin şi asistenţă organizaţiilor şi agenţiilor guvernamentale de 
aplicare a legii pentru a coopera în mod eficient în vederea adoptării unei abordări 
integrate pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.” 

 
Dincolo de definirea genului ca și construct social, nicăieri în Convenție nu se explică 
ce înseamnă, de fapt, identitate de gen și rol de gen. În mod fals, Coaliția se prevalează 
de acest tratat pentru a-și justifica solicitările în spațiul public în contextul 
învățământului preuniversitar, a le introduce în conștiința colectivă ca legale și legitime 
și a le disemina în sfera administrativ-politică pentru a produce efecte juridice în 
anumite domenii sectoriale cu implicații publice. 

 
d. Recomandarea generală nr. 35 privind violența de gen împotriva femeilor, din care 

se citează art. 30, lit. b (i), nu are caracter imperativ, fiind o normă cu titlu de 
recomandare, de care se poate ține seama sau nu, inclusiv raportat la normele legale și 
constituționale interne ale României. 

 
e. Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între 

femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 
2022-2027 invocată de către Coaliție, din care citează o serie de obiective specifice, nu 
reprezintă un cadru legal care să justifice implementarea celor solicitate de către 
Coaliție. Mai mult, obiectivele specifice citate – punctele 1.1., 1.1. a) - 1.1. d) – vizează 
exclusiv egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, fără nicio referință la 
sintagmele folosite de Coaliție, cum ar fi: gen, egalitate de gen, perspectiva de gen, 
gender mainstreaming, stereotipuri și prejudecăți de gen și promovarea egalității de gen, 
expert în egalitate de gen, violența de gen etc.  
 
Așa cum cu ușurință se poate observa din existența reglementărilor legale în vigoare, 

nu se evidențiază vreo necesitate social-educativă de a completa programa școlară cu 
informații și măsuri privind egalitatea de gen sau identitatea de gen și nici nu există vreun vid 
legislativ care se impune a fi umplut cu asemenea informații, cu atât mai mult cu cât cadrul 
normativ actual nici nu ar permite astfel de abordări. 

Mai mult decât atât, deși cadrul legal actual nu permite astfel de ingerințe ideologice în 
sistemul de învățământ preuniversitar, sunt de evidențiat efectele negative pe care le-ar 
produce dacă s-ar da curs solicitărilor Coaliției, astfel cum rezultă din cele ce urmează a fi 
prezentat în continuare. 
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2. Manualul promovează idei care deformează percepția copiilor despre realitate, 
generând confuzii care le pun în pericol dezvoltarea normală din punct de vedere 

emoțional, social, moral, mental și spiritual 

 
Limbajul și conceptele utilizate în „Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a 

egalității de gen” (în continuare doar „Manualul”) pe care-l propune Coaliția pentru a fi utilizat 
în contextul învățământului preuniversitar românesc este unul manipulator. Sub pretextul 
luptei împotriva violenței domestice și a discriminării, cu privire la care există un consens 
social general, Coaliția încearcă introducerea în mod subversiv a conceptelor neomarxiste 
privind ideologia de gen, cu privire la care opinia publică majoritară este refractară.  

Atitudinea opiniei publice, de care Coaliția este conștientă, este justificată de faptul că 
oamenii percep minoritățile sexuale ca fiind irelevante ca număr, iar problemele lor nu sunt 
unele reale, ci sunt fie amplificate, fiind superficiale, fie țin de sfera patologicului. Însă aceste 
minorități, prin glasul unor astfel de ONG-uri, care sunt parte sau asociate Coaliției, devin 
extrem de agresive și intruzive față de majoritatea oamenilor care au înclinații sexuale normale 
și nu au dileme în a se identifica, motiv pentru care nici nu se pune problema „egalității” între 
identități inexistente, încercând să racoleze adepți din rândul copiilor și adolescenților, 
caractere la a căror modelare vor să contribuie în mod nedorit și neacceptat de către părinți, 
care sunt în final singurii responsabili pentru copiii lor.  

În fapt, asistăm la acte de un evident „prozelitism” ideologic, interzise de legislația 
română în vigoare, astfel cum se prevede la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 1/2011: 

 
„În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi 
formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi 
orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a 
copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 
precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.”  
 
Copiii nu sunt ai statului, așa cum sunt considerați într-o serie de țări în care 

implementarea agendei neomarxist-globaliste este mai avansată (iar efectele negative deja sunt 
vizibile și produc dezastre morale și sociale, personale și comunitare), ci ai părinților lor și 
aceștia au răspunderea formării lor ca viitori adulți, instituțiile statului fiind chemate să 
răspundă acestor nevoi în acord cu opinia majoritară a părinților.  

 
 

3. Sub o aparență validă, general acceptată, a luptei împotriva violenței, se 
promovează concepte false, invalide și periculoase ale ideologiei de gen  

contrar art. 3 lit. n din Legea nr. 1/2011 

 
Sub umbrela legală a egalității de șanse și a egalității de tratament între femei și bărbați 

se încearcă promovarea agendei LGBTQ+, folosindu-se o serie de instrumente și metode, 
printre care se numără și Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen și alte 
materiale scrise și audio-video, publicate, prezentate și promovate de Coaliție și organizațiile 
susținătoare.  

Prin aceste materiale se dorește inducerea în mentalul copiilor, și implicit în mentalul 
colectiv, a ideii că sexul biologic este distinct de gen, care este un concept social pe care 
persoana l-ar putea alege. În mod fals, egalitatea de gen din perspectiva Manualului nu se 
referă la egalitatea dintre femei și bărbați (singurele entități umane recunoscute istoric, social, 
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medical și legal în România), ci la egalitatea dintre femei, bărbați și multitudinea de „genuri”, 
care ar obține astfel recunoaștere socială și ar conduce spre validarea unor concepte 
promovate, nespecifice unei societăți normale. Astfel, sub pretextul susținerii egalității de 
șanse între bărbați și femei, se dorește a se implementa o pseudo-realitate privind niște 
presupuse identități, cum ar fi: transsexual, transgen, queer, persoanele intersex, persoanele 
asexuale, aromantice, demisexuale, autosexuale, abrosexuale, pansexuale, trisexuale, 
sapiosexuale, polisexuale, poligame, poliamoroase, persoanele non-binare, persoanele care 
practică travesti, BDSM, fetișisme, swing, persoanele bi-curioase, non-heterosexuale, 
omnisexuale, transmasculin, transfeminin, persoanele heterosexuale care practică sex cu 
persoane de același sex, persoanele care practică munca sexuală, ș.a. 

Deși Coaliția face referire la sintagma „egalitate de gen”, încercând să se ascundă în 
spatele cuvântului nobil de „egalitate”, refuză să recunoască faptul că ar fi vorba și de o 
„identitate” de gen, conturându-se astfel elementele unei ideologii, fiind evident că o 
„egalitate”, indiferent la ce sau la cine s-ar referi, vizează în mod implicit și o anumită 
„identitate”, neputând exista o egalitate fără identitate. Astfel că este evidentă intenția 
Coaliției de a strecura în învățământul preuniversitar o veritabilă ideologie, cea de gen, ceea ce 
ar fi în contradicție cu legislația incidentă și ethosul identitar al poporului român. 

În acest sens, principiile care stau la baza învățământului românesc sunt cât se poate de 
categorice, precum cel al libertății de gândire și al independenței față de ideologii: 

 
„Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi 
învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt: 
[...] 
n) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase 
şi doctrine politice;” – art. 3, lit. n) din Legea nr. 1/2011 

 
 

4. Legalitate și demnitate, nu deviere de identitate 

  
Din punct de vedere legal, legislația României nu integrează și nu definește noțiunea 

„egalității de gen” în sensul indus de Coaliție. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 
de tratament între femei și bărbați (care este legea de bază în domeniu) definește doar egalitatea 
de șanse și egalitatea de tratament, bazată strict pe criteriul apartenenței la un sex biologic. În 
acest sens, nu pot fi ignorate prevederile legale incidente: 

 
„Capitolul III. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la 
educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare 
Art. 14. (1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în 
ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de 
formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecţionare şi, în general, 
la educaţia continuă. 
(2) Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese 
instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de 
perfecţionare, autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie 
teme şi activităţi referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi. 
Art. 15. (1) Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, prin mijloace specifice, instruirea, 
pregătirea şi informarea corespunzătoare a cadrelor didactice, la toate formele de 
învăţământ, public şi privat, pe tema egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi. 
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(2) Ministerul Educaţiei Naţionale va promova, în mod direct sau prin intermediul 
organelor şi instituţiilor specializate din subordine, recomandări privind realizarea 
cursurilor universitare, instrumente de evaluare a manualelor şcolare, programe 
şcolare, ghiduri pentru aplicarea programelor şcolare care să excludă aspectele de 
discriminare între sexe, precum şi modelele şi stereotipurile comportamentale 
negative în ceea ce priveşte rolul femeilor şi al bărbaţilor în viaţa publică şi 
familială. 
(3) Ministerul Educaţiei Naţionale în mod direct sau prin intermediul inspectoratelor 
şcolare din subordine, precum şi unităţile de învăţământ superior monitorizează modul 
de respectare a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, în activitatea curentă a unităţilor de învăţământ.” 
 
De asemenea, Parlamentul României, prin Declarația nr. 4 din 12 decembrie 2022 

(care a fost supusă dezbaterii și votului final), promovează egalitatea de șanse între bărbați și 
femei, nu egalitate de gen (expresie care a fost înlăturată din forma inițială a declarației), fiind 
evidentă și categorică poziția legislativului României, ca autoritate legislativă supremă într-un 
stat de drept.  

 
 

5. Biologie, nu ideologie. Educație, nu deformație 

 
Din punct de vedere biologic, oamenii sunt fie femei, fie bărbați, existând doar două 

genuri. Este un aspect necontestat, un dat fiziologic cu care ne naștem și prin prisma căruia 
suntem percepuți ca atare în societate. Etichetarea diferitelor percepții a propriei persoane în 
„genuri”, este de natură să creeze confuzie și anxietate în mintea copiilor (care este încă în 
formare), impactându-i negativ și pe termen lung. Dacă s-ar da curs celor solicitate de către 
Coaliție, pe lângă deformarea realității, ceea ce este evident împotriva educației, s-ar încalcă în 
mod flagrant și art. 7, alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, unde se prevede:  

 
„În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi 
formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi 
orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a 
copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 
precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.” 
 
Astfel, asistăm la un fenomen de contaminare a învățământului prin introducerea unor 

sintagme rupte de realitate, care contravin vădit dispozițiilor legale incidente, cât și 
fundamentelor științifice, rezultat din răsturnarea adevărurilor biologice și transformarea 
educației în deformație. 

În partea introductivă a prezentei scrisori am evidențiat că în ceea ce privește 
învățământul preuniversitar românesc nu sunt incidente dispozițiile Convenției de la Istanbul, 
care abordează o problemă din pricina căreia o serie de state nici nu au ratificat-o sau chiar au 
denunțat-o după ratificare, aceasta fiind generată de articolul 3, litera c), unde se definește 
genul: „’gen’ va însemna rolurile, comportamentele, activităţile şi atributele construite social, pe care o 
societate dată le consideră adecvate pentru femei şi bărbaţi”.  

Până la momentul adoptării acestei convenții, singura definiție a „genului” într-o 
convenție internațională era oferită de Statutul de la Roma, care admitea genul și sexul 
biologic ca fiind termeni interschimbabili. Or, Convenția de la Istanbul consideră că sexul și 
genul sunt două lucruri diferite. Astfel se încearcă impunerea ţărilor semnatare ideologia de 
gen și obligativitatea de a recunoaște genul ca un construct social, independent de sexul 
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biologic al persoanei. Adică, „eşti femeie sau bărbat în funcţie de ce alegi să fii și ce rol dorești să-ţi 
asumi”; deci omul s-ar naște ca fiinţă neutră care poate să își determine sau să își schimbe 
„genul” în cursul vieții, sub influența diverșilor factori, precum societatea, educația și auto-
determinarea.  

Ideologia de gen vine în cuprinsul Convenţiei cu noțiuni precum egalitate de gen – care 
nu înseamnă egalitatea dintre femeie și bărbat, și roluri de gen – în paradigma căreia o femeie 
este femeie doar pentru că își asumă acest fapt, o femeie este mamă doar pentru că „joacă” 
rolul de mamă. 
Așadar, este evident că egalitatea de gen nu înseamnă ceea ce s-ar crede la prima vedere, ci 

înseamnă că un individ poate îndeplini în mod egal un rol de gen sau altul. Spre exemplu, o 

persoană a cărui sex biologic este cel de femeie, poate pretinde să fie recunoscută social și 

tratată ca fiind bărbat doar pentru că se simte mai degrabă în felul acesta. Așadar, o persoană 

poate alege în mod deliberat și independent de sexul biologic să fie ori femeie, ori bărbat, ori o 

entitate nonbinară; iar lista de exemple putând continua, având în vedere „fluiditatea” genului. 

În vederea realizării așa-numitei egalități, în prealabil trebuie să existe o identificare a 
persoanei, o identitate asumată. În esență, egalitatea de gen promovată în spațiul public 
presupune o egalitate a identităților personale de gen, distinct de sexul biologic. În situația 
naturală, firească a identității bazate pe sexul biologic, nu ar mai fi trebuit promovate 
materiale didactice speciale, existând deja incluse în programa școlară ideile egalității de 
tratament și a egalității de șanse între bărbați și femei.  

În concret, egalitatea de gen presupune în mod implicit identificarea cu unul din cele 
114 „genuri” promovate de comunitatea LGBTQ+ (semnul „+” semnificând că lista este 
deschisă la noi elemente), acesta fiind motivul real pentru care se dorește introducerea 
ideologiei de gen în programa școlară. În fapt, se dorește crearea de false dileme identitare în 
mintea copiilor, a căror curiozitate și tendință naturală de explorare, subversiv stimulate, ar da 
posibilitatea activiștilor LGBTQ+ să deschidă o veritabilă „cutie a Pandorei”, bulversându-i 
total și ireversibil. Scopul mediat este acela ca, prin breșa intelectuală creată  în urma acceptării 
tacite a aberațiilor unor minorități sau activiști, să fie promovată apoi acceptarea principiilor 
egalitariste de tip neomarxist, de nivelare a conștiințelor, similar principiilor societății 
comuniste în care am trăit mulți dintre noi.  

În concluzie, încercarea de introducere în învățământul românesc a egalității de gen, 
respectiv a identității de gen este de natură să relativizeze graniţele de gen dintre femei si 
bărbaţi, dirijând societatea spre pierderea abilităţii de a distinge între femeie și bărbat, 
încălcându-se astfel grav inclusiv Constituția României. Învățământul românesc trebuie să 
rămână în continuare fidel biologiei, iar nu ideologiei și să asigure educația, nu deformația. 

 
 

6. Egidă parentală, nu neguvernamentală 

 
Prevederile constituționale referitoare la libertatea conștiinței stabilesc cu caracter de 

drept fundamental obligația negativă a participanților la viața socială de a se abține de la 
constrângerea celorlalți la a adopta o opinie, iar art. 29 alin. 6 din Constituția României 
consacră dreptul părinților de a-și educa proprii copii conform convingerilor personale:  

 
„Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia 
copiilor minori a căror răspundere le revine.” – art. 29, alin. 6 din Constituția 
României 
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În acest context trebuie interpretate și aplicate prevederile art. 14 alin. 1 din Legea  nr. 
1/2011 a educației naționale:  

 
„Ministerul Educației și Cercetării proiectează, fundamentează și aplică strategiile 
naționale în domeniul educației, cu consultarea asociațiilor reprezentative ale 
profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinților, Consiliului Național 
al Rectorilor, structurilor asociative ale universităților și școlilor de stat, particulare și 
confesionale, Consiliului Minorităților Naționale, sindicatelor reprezentative din 
învățământ, asociațiilor reprezentative ale elevilor, asociațiilor reprezentative ale 
studenților, autorităților administrației publice, mediului de afaceri și organizațiilor 
neguvernamentale finanțatoare care susțin programe educative/federații ale 
furnizorilor de servicii sociale.” 
 
Prin urmare, rolul primordial în ceea ce privește sistemul de învățământ revine 

părinților, care trebuie consultați ori de câte ori se aduc în discuție anumite modificări în ceea 
ce privește învățământul preuniversitar, iar nu unor ONG-uri care pot avea o agendă contrară 
atât dispozițiilor legale în vigoare, cât și intereselor și valorilor care definesc poporul român, în 
ansamblul său, respectiv al părinților, care au o responsabilitate naturală, socială, legală și 
constituțională. 

Mai mult, Convenția cu privire la drepturile copilului a O.N.U. din 1989 statuează 
obligația statelor membre de a respecta dreptul părinților de a-și îndruma copiii în ce privește 
libertatea de gândire, de conștiință, precum și obligația acestora de a-i proteja împotriva 
oricărei forme de abuz, inclusiv cel mental (art. 14, 18, 19). De asemenea, părinții sunt 
principalii responsabili de creșterea și dezvoltarea copilului, iar instituțiile statutului trebuie să 
depună eforturi convergente în acest sens, ca suport pentru opinia majoritară a părinților.  

În acest context, statul, prin programa școlară elaborată, are obligația de a asigura 
condiții de siguranță inclusiv sub aspect psiho-emoțional, pentru a nu crea premisele unui 
abuz asupra minților fragede ale copiilor, aflați în plin proces de formare. Bulversarea acestora 
cu concepte precum egalitatea și identitatea de gen, are ca efect tulburări psihice, emoționale și 
spirituale foarte greu de gestionat pentru o personalitate în devenire. 

Aceste posibile tulburări de personalitate pot genera alterarea calității relaționării 
firești cu celălalt sex biologic, care, pe termen mediu și lung, va duce la scăderea natalității, 
familia ocupând deja un rol secundar în planurile personale ale individului. Acest aspect  este 
deja alarmant în țările care sunt mai avansate în implementarea acestei ideologii de gen. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului evidențiază că părinții au dreptul de prioritate 
în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori, iar în procesul educațional, 
instituțiile statului trebuie să ajute părinții, școala trebuie să coopereze cu părinții și nu să 
dispună, abuziv și arbitrar, de drepturile lor. Școala nu trebuie să impună copiilor o educație 
contrară convingerilor religioase și filozofice ale părinților, fapt care ar putea genera un val de 
retragere a copiilor din sistemul de învățământ public (astfel cum putem observa în Canada, o 
țară profund progresistă). 

În concluzie, deși societatea civilă, la modul general, inclusiv prin ONG-urile 
interesate, poate contribui la consolidarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ, rolul 
acesteia este secundar și subsecvent părinților și asociațiilor acestora. Ori de câte ori ar exista 
un conflict între opinia mai multor categorii de actori implicați direct sau indirect în sistemul 
de învățământ, fiind vorba despre copii, părinților trebuie să li se recunoască „dreptul de 
prioritate” față de orice alte ingerințe ale unor organizații civice.  
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7. Cei puțini nu pot decide pentru sau împotriva celor mulți 

 
Se impune precizarea că această „reunire informală” de ONG-uri este complet 

nereprezentativă pentru societatea românească, acestea promovând în realitate agenda 
globalistă a Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF), fiind semnatarele unor scrisori 
deschise pe teme extrem de diferite, de la gratuitatea avortului (prin care se încurajează 
moartea), la schimbările climatice expuse într-o manieră păguboasă și ideologică și până la 
identitatea de gen.  

Aceste ONG-uri reprezintă un număr infim de persoane din societatea românească, 
însă foarte vocale în spațiul public și bine susținute atât financiar cât și politic, cu influențe și 
suport ideologic din afara țării, astfel cum rezultă din informațiile publice în acest sens. Astfel 
se explică și succesul de care se bucură în instituțiile UE, materializat printre altele în 
adoptarea Convenției de la Istanbul, care este un veritabil cal troian, cu efecte nocive pentru 
orice societate sănătoasă. 

 
 

8. Sărăcia nu se elimină prin îndoctrinare 

 
Autorii scrisorii mai menționează în scrisoarea deschisă, cu titlu de argument, numărul 

mare de nașteri în rândul fetelor cu vârsta sub 15 ani, datorită precarității situației lor sociale și 
materiale. Desigur că rezonăm în privința ocrotirii persoanelor vulnerabile, a mamelor din 
categorii sociale defavorizate, a educării copiilor pentru a preveni astfel de situații dramatice, 
însă ideologia de gen nu face decât să adauge un caracter promiscuu educației precare pe care 
aceste fete o au, nefiind o soluție viabilă pentru prevenirea sau stoparea sărăciei, a nivelului 
scăzut al educației și vulnerabilității sociale.  

Un alt pretext de care se folosește Coaliția pentru implementarea ideologiei de gen este 
obligația școlii de a proteja elevii împotriva bullying-ului care afectează copiii în școli. Este o 
falsă prezumție că prin posibilitatea copiilor de a se identifica cu unul din cele 114 genuri ar 
putea fi stopat sau redus acest fenomen în școli, ci dimpotrivă. Bullying-ul afectează în egală 
măsură atât băieții, cât și fetele, având cauze multiple și diverse. Crearea unui statut favorizat 
unei persoane bazat doar pe apartenența la o minoritate de gen, cu accent pe aspecte de natură 
sexuală, este o situație de discriminare pozitivă care intră în dezacord cu principiul 
nediscriminării pe care îl clamează autorii scrisorii și, în cele din urmă, contribuie la 
amplificarea fenomenului. 

 
 

9. Adevăr și priorități, nu aberații și enormități 

 
De asemenea, constatăm necesitatea unei educații în ce privește non-violența, însă nu 

prezentată în vederea propagării ideologiei identității de gen (fie ea și disimulată), care este 
falimentară și va conduce invariabil înspre tragedia formării unor viitori tineri confuzi care au 
fost expuși unei mișcări de distorsionare și relativizare a adevărului. 

Articolele Convenţiei de la Istanbul, menționate anterior la punctul 1 litera c., încalcă 
grav prevederile art. 29 alin. 6 din Constituția României, care se referă la dreptul părinţilor de 
a asigura educația copiilor în concordanță cu propriile convingeri și urmăresc să-i reeduce pe 
aceștia, îndoctrinându-i cu ideologia LGBTQ+, sub pretextul dezvoltării în diversitate și 
nondiscriminare, având ca efect devalorizarea ideii de familie tradițională. 
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Dreptul părinţilor de a asigura educația copiilor în concordanță cu propriile convingeri 
este prevăzut nu numai în Constituția României, ci și în Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, la art. 14 (3): “drepturile părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, 
potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile 
interne care reglementează exercitarea acestora”.  

  
Finalul scrisorii deschise culminează cu un „discurs al urii” împotriva tuturor celor 

care se opun reeducării copiilor în spiritul identității de gen, pentru acești promotori ai 
„progresismului” libertatea de expresie și de conștiință funcționând doar unidirecțional, fapt 
care ne amintește de o epocă pe care am crezut-o încheiată în 1989.  

Etichetarea celor care gândesc diferit ca „reacționari” sau „fundamentaliști-religioși”, 
fiind inclusă aici și atitudinea față de vaccinarea forțată (de existența căreia a fost condiționată 
exercitarea unor drepturi și libertăți) sau tehnologia 5G, arată de fapt lipsa argumentelor, 
încercând doar să ne decredibilizeze. Colateral temei principale, emiterea unor judecăți de 
valoare cu privire la aspecte care exced domeniului vizat prin scrisoarea deschisă, cum ar fi cel 
al vaccinării, de exemplu, ar trebui să fie cel puțin mai rezervată (care de altfel nu are nici o 
relevanță în contextul obiectului scrisorii deschise), ținând seama de miile de morți subite 
corelate cu vaccinarea anti-covid, numeroasele efecte adverse, grave și foarte grave deja 
manifestate și legate în mod direct de vaccin (a se vedea rapoartele din VAERS).  

Toate cele de mai sus, la care am făcut referire în cuprinsul acestei scrisori, sunt de 
natură a pune în evidență, la un nivel minimal, raportul între anumite valori, dintre care unele 
au în componența lor adevăr, valori, evidențe, pe de o parte, iar altele sunt rezultatul unui 
„construct” social, al minciunii, manipulării, ajungându-se, mai ales în societățile în care 
ideologia de gen a fost implementată, la aberații și enormități, pe care societatea română nu și 
le dorește. 

 
 

10. Precedentul spaniol 

 
Experiența altor state ar trebui să ne tragă un puternic semnal de alarmă. 

Implementarea legii privind violența domestică în 2004 (cunoscută sub numele de VioGen), 
într-un mod agresiv în Spania a avut ca efecte scăderea rapidă și dramatică a ratei căsătoriilor 
(anul 2005: 4,7; anul 2010: 3,6; anul 2020: 1,9).  

Unul dintre efectele acestei reale parodii juridice a fost diminuarea drastică a intenției 
bărbaților de a se căsători și de a-și întemeia familii, dovadă în acest sens fiind scăderea ratei 
natalității în Spania la un nivel catastrofal de 1,23 copii per femeie, cu mult sub rata de 
înlocuire de 2,1. În prezent, conform Eurostat, Spania are ante-penultima rată a căsătoriilor pe 
continent. Convenția de la Istanbul, ratificată de statul român fără dezbateri publice, prezintă 
aceleași deficiențe majore ca și legea spaniolă, abordând doar violența domestică îndreptată 
împotriva femeilor, ignorând prezumția de nevinovăție, neexistând garanțiile unui proces 
echitabil și nefiind prevăzute proceduri de consiliere pentru remediere. În continuare Spania 
se află în acest declin moral și demografic accentuat, în ciuda tuturor datelor statistice 
alarmante, care va antrena numeroase probleme sociale pentru viitor. 

„A deschide această ușă” a tranziției de gen „fără nicio restricție pentru copii mi se 
pare ceva precipitat” și „foarte periculos” a declarat Reem Alsalem, raportor special al ONU 
pentru violența împotriva femeilor și a fetelor, într-un interviu acordat pentru cotidianul 
madrilen El Mundo.  

De altfel, state care sunt avansate în privința implementării ideologiei de gen, cum ar fi 
Suedia, Finlanda, Franța, Marea Britanie au devenit mai prudente în  privința unor măsuri 
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medicale de tipul hormonoterapiei pentru minori sau de ablație a sânilor în rândul 
adolescentelor sau de legiferare privind drepturile persoanelor transgen. Se pare deci că  
aceste „căutări identitare” creează mai multe probleme decât beneficii, atât persoanelor în 
cauză, cât și societății în ansamblu. 

Prin analogie, putem intui care ar fi rezultatele aplicării Convenției de la Istanbul, 
respectiv a ideologiei de gen în plan intern, creând o adevărată problemă de securitate 
națională prin scăderea natalității ca urmare a promovării intense a unor principii aberante în 
societatea românească, de natură să descurajeze formarea de tinere familii, sau crearea de 
„familii” formate din persoane de același sex, dar cu „genuri” diferite, având ca efect pe termen 
lung pericolul real al dispariției noastre ca și popor.  
 „Puterea și fericirea unui stat se află în puterea și fericirea mulțimii, adică a nației”, 
afirma marele nostru om de stat Mihail Kogălniceanu. Datoria statului, prin instituțiile sale cu 
responsabilități specifice, este de a asigura promovarea valorilor adoptate de majoritatea 
cetățenilor săi, din a căror forță își trage puterea, având în vedere că viitorul unui popor își are 
rădăcinile în valorile prezentului. Aceasta este fundamentarea dreptului înscris în cea mai 
importantă lege a națiunii române, Constituția.  

 
 

11. Ministerul Educației este responsabil pentru educarea sănătoasă  
a copiilor noștri, nu de îndoctrinarea lor cu ideologii 

 
Nu în ultimul rând, Ministerul Educației are un rol esențial pentru viitorul României, 

fiind principala autoritate publică care fundamentează și aplică strategiile în educație, 
formând viitorii cetățeni activi ai acestei țări, gestionând practic dezvoltarea capacităților 
intelectuale ale copiilor și adolescenților, în condiții de securitate socială, etică și morală. Acest 
aspect a fost legiferat în Legea educației naționale nr. 1/2011, care statuează viziunea etatică 
privind învățământul românesc și principiile după care se guvernează, în care sens 
menționăm articolele 2 și 3 din Lege: 

 
Art.2 (1) Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, 
creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe 
fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în 
societate. 
(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a 
societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară 
membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de 
generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să 
funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare. 
(3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în 
asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea 
cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa 
muncii. 
(7) În România învăţământul constituie prioritate naţională. 
Art.3. Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, cât 
şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt: 
c) principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare 
personală şi social-economice; 
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h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a 
valorilor culturale ale poporului român; 
i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii 
lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase; 
m) principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a 
rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 
n) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme 
religioase şi doctrine politice; 
p) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 
q) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; 
t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; 
u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct 
al sistemului de învăţământ.” 
 
Ministerul Educației are o responsabilitate atât față de cetățenii activi ai României, 

plătitori de taxe și impozite care asigură formarea bugetului de stat, părinți ai copiilor care 
frecventează învățământul de stat, cât mai ales față de copiii acestei țări, în a căror formare 
caracterologică sănătoasă are un impact semnificativ. De aceea, modificarea programei școlare, 
prin introducerea unor concepte străine de valorile fundamentale ale poporului român, nu 
este nici benefică, nici legală, aceasta ignorând opinia majoritară, uneori chiar încălcând legea. 
Integrarea noastră în Uniunea Europeană și în structuri internaționale nu echivalează cu 
anularea identității noastre naționale, cu sistemul de valori profunde care caracterizează orice 
națiune suverană.  

Dreptul la educație este garantat prin Constituție și dreptul intern, în spiritul valorilor 
poporului român și a tradițiilor democratice, după cum rezultă inclusiv din dispozițiile 
constituționale: 

 
„România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale 
poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.” – art. 
1, alin. 3 din Constituția României   
 
Mai mult, Constituția României reglementează noțiunea de egalitate, în mod exclusiv, 

limitativ și exhaustiv, doar prin raportare la următoarele criterii constituționale: rasă, 
naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere și origine 
socială, neexistând nicio referire la „egalitate de gen”, după cum rezultă din art. 6 alin. 2 din 
Constituția României. Prin urmare, promovarea și introducerea noțiunii de „egalitate de gen” este 
în afara Constituției României și în contradicție cu prevederile acesteia. 

 
 
În concluzie: 

a. ideologia de gen este nu doar lipsită de utilitate în formarea copiilor noștri, ci și 
ilegală și extrem de dăunătoare, nu răspunde nevoilor reale ale societății, corupe 
minți și suflete nevinovate și provoacă un rău iremediabil; 

b. respingem în mod categoric introducerea acestor elemente ideologice în programa 
școlară, care sunt contrare convingerilor părinților, în marea lor majoritate, 
impunându-se astfel respingerea solicitărilor care au fost enumerate în scrisoarea 
deschisă promovată de Coaliția pentru Egalitate de Gen. 
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Ca și suport pentru poziția Ministerului Educației în ceea ce privește interogarea și 

constrângerea, chiar impertinentă, din partea Coaliției pentru Egalitate de Gen care consideră 
că „este necesar ca Ministerul pe care îl conduceți să se poziționeze neechivoc în favoarea egalității de 
gen și de șanse în învățământ”, redăm prevederile recentei declarații adoptate de parlamentarii 
celor două camere reunite ale Parlamentului României, care au fost puși în fața aceleiași 
provocări, după cum urmează: 

 
a. proiectul Declarației supus spre aprobare avea titlul inițial „Declarația Parlamentului 

privind consolidarea egalității de gen în România”, conținând elemente specifice 
egalității și identității de gen, versiune care a fost respinsă de Parlament!  

b. Declarația adoptată în urma dezbaterilor a fost redenumită în final „Declarația privind 
consolidarea egalității de șanse în România”, fiind eliminate din cuprinsul acesteia 
toate referirile conținute în proiectul inițial care vizau genul, egalitatea/inegalitatea de 
gen, identitatea și ideologia de gen. 
 
Întrebarea care se ridică este: își poate permite Ministerul Educației să adopte o altă 

poziție, după cum îi este „dictată” de o serie de ONG-uri? Sau este obligată să țină seama de 
voința majoritară a poporului român, astfel cum s-a materializat inclusiv prin proaspăta 
Declarație adoptată de camerele reunite ale Parlamentului României, sub nr. 4 din 12.12.2022, 
fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 1198 din 13.12.2022? 

Răspunsul este unul evident, în sensul că Ministerul Educației trebuie să se supună 
dispozițiilor legale incidente, de natură constituțională și organică și, totodată, să țină seama 
de opinia părinților, care au dreptul și responsabilitatea prioritară față de copiii lor, inclusiv în 
ceea ce privește educația, aceasta urmând a fi gestionată și administrată de Ministerul 
Educației în acord cu interesele copiilor și ale părinților lor. 

 
Aducem la cunoștința Ministerului Educației, precum și Primului Ministru, faptul că 

prezenta scrisoare deschisă are un rol dublu: atât acela de răspuns la scrisoarea deschisă a 
Coaliției pentru Egalitate de Gen, precum și cel de a aduce în atenția dumneavoastră voința  
unui număr de peste 11.000 de cetățeni români (numărul acestora fiind în continuă creștere), 
părinți, viitori părinți și bunici, conform listei de susținători ai petiției „PROTEJAREA 
ELEVILOR României de ideologia de gen în învățământul preuniversitar” lansată în spațiul public 
de Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, petiție materializată în următoarele  
 

SOLICITĂRI 
 

1. Oprirea distribuirii, promovării, recomandării și utilizării „Manualului pentru 
predarea și integrarea la clasă a egalității de gen” în învățământul preuniversitar din 
România; 

2. Retragerea acestuia printr-un comunicat oficial; 
3. Inițierea și realizarea unui audit intern, la nivelul Ministerului Educației și a 

structurilor subordonate, sub control guvernamental, parlamentar și civic, pentru 
identificarea breșelor sistemice care au permis promovarea unui astfel de Manual în 
astfel de condiții și aducerea la cunoștința publică a concluziilor acestuia; 

4. Reglementarea unui cadru mai eficient de informare și consultare cu organizațiile 
civice, de părinți, profesionale și cultele religioase ori de câte ori se dorește 
implementarea unor manuale, proiecte sau programe în învățământul românesc, care 
au un conținut îndoielnic, ideologic explicit sau implicit, cu potențial efect negativ 
asupra dezvoltării echilibrate a elevilor. 
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În plus, pentru a promova cu adevărat nediscriminarea și a preveni violența în 

societate, sub diversele ei forme de manifestare, precum și a asigura premisele unui 

învățământ în interesul copiilor, în acord cu valorile constituționale și voința majoritară a 

părinților, care sunt responsabili pentru copiii lor, avem următoarele cerințe suplimentare: 

 
5. Stabilirea prin hotărâre de guvern sau ordin de ministru a unei întâlniri anuale cu 

reprezentanții asociațiilor de părinți și elevi, pentru consultări privind programa 

școlară, în acord cu tendința majorității beneficiarilor sistemului de învățământ; 

 

6. Consultarea obligatorie a asociațiilor de părinți în privința oricăror aspecte 

controversate diseminate în spațiul public, reglementarea unui „drept de veto” al 

acestora, de natură să stopeze orice ingerință în exercitarea drepturilor părintești cu 

privire la educarea copiilor în acord cu propriile convingeri, sub sancțiunea nulității 

oricărui act administrativ cu caracter normativ adoptat în lipsa acestei consultări, 

având în vedere principiile reglementate la nivel constituțional; 

 

7. Realizarea unei informări mai eficiente prin intermediul inspectoratelor școlare 

pentru introducerea în programa școlară și promovarea utilizării în școli a 

manualelor care au fost deja acreditate, redactate de specialiști de elită în 

psihopedagogie, care sunt agreate de majoritatea părinților; 

 

8. Informarea promptă și obiectivă a părinților, elevilor și asociațiilor de părinți cu 

privire la orice solicitări din partea oricăror ONG-uri care vizează, direct sau 

indirect, educația elevilor sau instruirea cadrelor didactice, prin canalele mass-media 

și cele formale, prin intermediul inspectoratelor școlare; 

 

9. Programarea unei audiențe la Ministerul Educației pe tema învățământului 

preuniversitar și a ideologiei de gen. 

 

Pe de altă parte, considerăm a fi oportună introducerea în programa școlară a unei 

materii privind educația pentru viața de familie (cu toate implicațiile acesteia), în acord cu 

principiile și valorile morale, precum și legislația în vigoare, ce definesc celula de bază a 

societății românești. Tot astfel, este necesară adoptarea unei materii vizând combaterea 

bullying-ului, care reprezintă o problemă reală, cu impact dezastruos în plan fizic și 

emoțional, ce alterează dezvoltarea sănătoasă a tinerilor României.  

 
 
Anexăm prezentei scrisori deschise lista de susținători, alcătuită din peste 11.600 de 

cetățeni ai României (număr care este în creștere în fiecare zi), la care se adaugă o serie de 

asociații civice și profesionale care sunt interesate de bunul mers al învățământului 

preuniversitar. 
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Așadar, vă solicităm un răspuns prompt cu privire la toate cele 9 cereri concrete de mai 

sus. De asemenea, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, 

vă rugăm respectuos să ne transmiteți o copie a răspunsului pe care-l veți trimite Coaliției 

pentru Egalitate de Gen la scrisoarea deschisă pe care ați primit-o de la aceasta, ambele urmând 

să ne fie comunicate în termen legal la următoarele coordonate, atât în format electronic, cât și 

în formă materială: 

 

OFICIUL CREȘTIN PENTRU DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI 

Sediu:  Piața Victoriei, nr. 4, apt. 13, 300 006, Timișoara, județul Timiș 

Email:  office@ocdl.ro  

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Tineri, părinți, bunici, asociații de părinți, societatea civilă și profesională,  

conform listelor anexate,  

prin intermediul 

OFICIULUI CREȘTIN PENTRU DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI 

 


