CONSTITU IA ROMÂNIEI
Art. 4.
(1.)
Statul recunoa te i garanteaz persoanelor apar inând minorit ilor na ionale dreptul
la p strarea, la dezvoltarea i exprimarea identit ii lor etnice, culturale, lingvistice i
religioase.
(2.)
M surile de protec ie luate de stat pentru p strarea, dezvoltarea i exprimarea
identit ii persoanelor apar inând minorit ilor na ionale trebuie s fie conforme cu
principiile de egalitate i nediscriminare în raport cu ceilal i cet eni români.
Art. 20.
(1.)
Dispozi iile constitu ionale privind drepturile i libert ile cet enilor vor fi interpretate
i aplicate în concordan cu Declara ia Universal a Drepturilor Omului cu pactele i
cu celelalte tratate la care România este parte.
(2.)
Dac exist neconcordan e între pactele i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care România este parte, i legile interne, au prioritate
reglement rile interna ionale.
Art. 32.
(3.)
Dreptul persoanelor apar inând minorit ilor na ionale de a înv a limba lor matern i
dreptul de a putea fi instruite în aceast limb sunt garantate; modalit ile de exercitare
a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
Art. 26.
Autorit ile publice respect

i ocrotesc via a intim , familial

i privat .

Art. 29.
Libertatea gândirii i a opiniilor, precum i libertatea credin elor religioase nu pot fi
îngr dite sub nici o form .
Nimeni nu poate fi constâns s adopte o opinie ori s adere la o credin religioas ,
contrare convingerilor sale.
LEGEA ÎNV

MÎNTULUI

Legea Nr. 84 din 24 iulie 1995 ap rut în Monitorul oficial, an VII., nr. 167, partea I., 31 iulie
1995. Modificat i completat conform legii nr. 151 din 30. 07.1999, publicat în Monitorul
oficial, nr.370, 03.08.1999
Art. 4.
Înv mântul are ca finalitate formarea personalit ii umane prin educarea în spiritul
respect rii drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului, al demnit ii i al toleran ei, al
schimbului liber de opinii.
Art. 8
În fiecare localitate se organizeaz i func ioneaz unit i, clase sau forma ii de studiu cu
limba de predare român i, dup caz, cu predarea în limbile minorit ilor na ionale ori se
asigur colarizarea în limba matern în cea mai apropiat localitate în care este posibil.
Art. 118.
Persoanele apar inând minorit ilor na ionale au dreptul s studieze i s se instruiasc în
limba matern , la toate nivelurile i formele de înv mânt pentru care exist o cerere
suficient , în condi iile legii.
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Art. 121.
Elevilor apar inând minorit ilor na ionale care frecventeaz unit i de înv mînt cu predare
în limba român li se asigur , la cerere i în condi iile legii, ca disciplin de studiu, limba i
literatura matern , precum i istoria i tradi iile minorit ii na ionale respective.
Art. 119.
În func ie de necesit ile locale, se pot organiza, la cerere i în condi iile legii, grupe, clase,
sec ii sau coli cu predare în limbile minorit ilor na ionale.
Art. 180.
Asupra dreptului copilului minor de a urma coala în limba român sau în limba unei
minorit i na ionale hot re te p rintele sau tutorele legal instituit.
ORDIN AL MINISTRULUI EDUCA IEI NA IONALE
nr. 3533 din 31.03./1999 privind studiul limbii materne de c tre elevii apar inând minorit ilor
na ionale care frecventeaz coli cu predare în limba român
În baza Legii Înv mântului nr. 84/1995 i a Ordinului Ministrului nr. 4646/1998, elevilor
apar inând minorit ilor na ionale care înva în coli cu limba de predare român li se asigur
posibilitatea studiului limbii materne.
I.

Studiul limbii materne

1. Studiul limbii materne începe cu clasa I a colii primare.
2. În situa ia în care un elev sau mai mul i (grupa/clasa) nu au studiat anterior limba matern
i doresc s se al ture unei grupe/clase în func iune, alta decât clasa I, ei trebuie s fac
dovada cunoa terii limbii materne la nivelul respectiv, prin sus inerea unui test de limb .
Testul se sus ine cu profesorul de limb matern din coal i nu îi are vedere pe
încep tori.
VIII.

Efectivele de elevi i forma iunile de studiu

În localit ile cu efective reduse de elevi (sub 10/ciclu), se poate organiza înv
simultan.
VIII.

mânt

Num rul de ore la disciplina limba matern

1. În clasele I-XII, num rul de ore afectat studiului limbii materne este 3-4 ore pe s pt mân .
2. Având în vedere faptul c orele respective fac parte din trunchiul comun al Planului cadru
de înv mânt pentru clasele I-VIII, directorii de coli vor include aceste ore în orarul
colii.
V: Con inutul înv

mântului

Studierea limbii materne de c tre elevii apar inând diferitelor minorit i na ionale, care
frecventeaz coli cu predare în limba român , se face pe baza programelor de înv mânt
aprobate de minister, a manualelor colare elaborate în baza acestora, ori a manualelor
autorizate în conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 3811/1998.
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În studiul limbii materne se va urm ri transpunerea în fapt obiectivelor generale i
opera ionale vizate prin reforma înv mântului din România.
Profesorii au dreptul de a selecta din manualele colare textele pe care le consider
adecvate nivelului de cuno tin e al elevilor, recomandând pentru lectura suplimentar pe cele
care nu pot fi studiate în num rul de ore prev zut.
VI. Frecven a i evaluarea elevilor
1. Evaluarea cuno tin elor elevilor se face în conformitate cu metodologia evalu rii. În
clasele V-XII, elevii vor sus ine câte o lucrare scris pe semestru (teza) la limba matern .
2. Sus inerea examenului de capacitate la limba matern pentru aceast categorie de elevi
r mâne la latitudinea conducerii colilor, prin consultarea obligatorie a p rin ilor i a
elevilor în cauz .
VIII. Dispozi ii finale
1. Inspectoratele colare jude ene i conducerile de coli vor aduce la cuno tin a p rin ilor i
a elevilor de diverse etnii prezentele Instruc iuni, pentru ca ace tia s poat beneficia – în
cuno tin de cauz – de drepturile pe care le au.
2. Inspectoratele colare jude ene au obliga ia de a asigura cartea colar pentru minoritari,
transmitând corect i la timp necesarul de manuale.
3. Direc ia General Înv mânt pentru Minorit i Na ionale din cadrul Ministerul Educa iei
Na ionale – prin inspectorii s i de specialitate – acord sprijin în derularea corect i
eficient a procesului de înv are a limbilor materne ale minorit ilor na ionale prin
colaborare cu to i factorii responsabili i interesa i din re eaua înv mântului i din afara
acesteia.
METODOLOGIA APLIC RII “INSTRUC IUNILOR” PRIVIND STUDIUL LIMBII
MATERNE DE C TRE ELEVII APAR INÂND MINORIT II NA IONALE CARE
FRECVENTEAZ
COLI CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂN
aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3533 din 31. 03. 1999.
Potrivit Legii Înv mântului Nr. 84/1995, republicat în Monitorul Oficial
606/10.XII.1999. partea I, art. “elevilor apar inând minorit ii na ionale, care frecventeaz
unit i cu predare în limba român , li se asigur , la cerere i în condi iile legii, ca disciplin de
studiu limba i literatura matern , precum i istoria i tradi iile minorit ii na ionale
respective.”
Pornind de la aceast baz legal , con tient de importan a înv rii limbii materne în
p strarea, dezvoltarea i exprimarea identit ii persoanelor apar inând minorit ilor na ionale
(dreptul la identitate fiind garantat i de Constitu ia României, art. 6 <1>), Ministerul
Educa iei Na ionale a luat o serie de m suri menite s asigure accesul la studiul limbii
materne i în colile cu predare în limba român . Întrucât ordinele i notific rile în acest
domeniu au fost emise într-o perioad de timp îndelungat , se resimte nevoia rezum rii lor
într-un singur act normativ, urm rindu-se o reglementare coerent i unitar .
I.
Limba i literatura matern
1. Statutul disciplinei “Limba i literatura matern ” în colile cu predare în limba român
a.) Orele de Limba i literatura matern fac parte din trunchiul comun al planurilor –cadru
de înv mânt, i, în consecin , aceste ore sunt obligatoriu incluse în orarele colilor.

4

b.) Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de
studiu.
c.) Disciplina Limba i literatura matern nu poate fi inclus in categoria orelor la dispozi ia
colii, cu excep ia cazului în care elevii opteaz pentru aprofundarea studiului limbii
materne i au deja asigurate cele 3-4 ore pe s pt mân la aceast disciplin .
d.) Dup exprimarea op iunii, studiul limbii materne devine obligatoriu de-a lungul întregului
ciclu de înv mânt primar i gimnazial, iar dup o nou op iune, de-a lungul întregului
ciclu de înv mânt liceal.
2. Cine are dreptul la studiul limbii materne?
Orice elev, care consider , sau al c rui p rinte sau tutore legal consider c elevul are
limba matern sau na ionalitatea difer de cea român . Este interzis cu des vâr ire
condi ionarea accesului la studiul limbii materne de existen a unei declara ii de apartenen la
o minoritate, întrucât Constitu ia României, la Art. 6. garanteaz dreptul la identitate, iar
datele personale declarate la recens minte sunt confiden iale. De vreme ce apartene a la o
na ionalitate sau limb matern nu pot fi verificate, se subîn elege c orice elev de orice
na ionalitate poate studia disciplina Limba i literatura matern , dac el i p rintele sau
tutorele legal consider c acest lucru este benefic elevului.
Orice elev are dreptul s înceap studiul limbii materne în orice an de studiu, de la
nivelul grupei de încep tori.
3. Cine i cum poate cere înfiin area unor grupe sau clase de studiu a limbii materne?
Potrivit art. 180 al Legii Înv mântului 84/1995 republicat “asupra dreptului
minorului de a urma coala în limba român sau în limba unei minorit i na ionale hot r te
p rintele sau tutorele legal instituit”.
4. Când trebuie depuse cererile?
Oricând în intervalul 1 ianuarie – 31 mai. Cererile se refer la anul colar urm tor.
9. Cazuri speciale
a.) Minorit i care nu au limb literar
În cazul în care elevii apar in unei minorit i na ionale care nu are limb literar , i a
c ror limb este considerat de lingvi ti un dialect al unei limbi literare, ei au dreptul s
studieze limba literar respectiv , a a cum se întâmpl în cazul minorit ii germane, compus
din sa i, vabi, .a. i care dintotdeauna înva în coal limba german . (Situa ia de fa se
aplic , de exemplu, cara ovenilor, care pot opta, dac vor, pentru studiul limbii croate,
ceang ilor, care pot opta, dac vor, pentru studiul limbii maghiare, rutenilor, hu ulilor, .a.
care pot opta, dac vor, pentru studiul limbii ucraine, precum i tuturor, care consider c sunt
în aceast situa ie).
b.) Înfiin area unor grupe i clase de studiu al limbii materne la nivel de localitate sau
jude
De obicei, studiul limbii materne se asigur la coala unde elevul î i desf oar
studiile. Îns în situa ii extreme, în cazul în care la o coal num rul total al elevilor care
solicit studiul limbii materne este foarte mic (sub 7 elevi), în baza O.M.E.N. nr.
4699/14.10.1999 (privind înfiin area de clase de predare a limbii elene), elevii vor fi aronda i
la o coal din localitate care face accesibil frecventarea cursurilor de limb matern . În
cazul în care nici la nivelul localit ii nu se g sesc cel pu in 5-6 elevi (care s justifice
aprobarea de c tre Ministerul Educa iei a unor grupe de studiu a limbii materne), elevii care
doresc studierea limbii materne vor putea fi aronda i la coala cea mai apropiat din jude , la
care se organizeaz studiul limbii materne respective (de exemplu, în cazul elenilor, elevii din
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colile din jude e Constan a i Br ila precum din municipiul Bucure ti, înva limba matern
elen la câte o coal din Constan a, Br ila i Bucure ti).
În acest caz special, orele de studiu al limbii materne (3-4 pe s pt mân ) vor fi
efectuate în dou zile (2 ore într-o zi )+1-2 ore într-o alt zi. Disciplina se înscrie în catalogul
colii de provenien a elevilor, i în orarul colii. Situa ia colar se transmite de c tre coala
în care se organizeaz clasele/grupele la coala de provenien .
IV. Dispozi ii finale
1. Inspectoratele colare jude ene i ale municipiului Bucure ti, precum i conducerile de coli
vor aduce la cuno tin a p rin ilor i a elevilor de diverse etnii prezenta Metodologie, i o vor
afi a permanent în loc vizibil i protejat, pentru ca ace tia s poat beneficia – în cuno tin de
cauz – de drepturile pe care le au.

