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Interpelare 

 

C"tre: Ministerul Educa!iei "i Cercet#rii, 

           Doamnei Ministru Monica Anisie 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Circumscrip#ia electoral": nr. 42, Bucure"ti  

Grup parlamentar: Uniunea Salva!i România 

Obiectul interpel"rii: Educa!ia sexual# 

 

Stimat# Doamn# Ministru Monica Anisie,  

 

În completarea interpel"rii din 9.06.2020 v" aduc la cuno!tin#" c" România ocup" primul 

loc în clasamentul mamelor minore din Uniunea European" care aleg s" întrerup" sarcina. În #ara 

noastr", în anul 2019, 17.689 de copii s-au n"scut din mame care au mai pu#in de 19 ani. Dintre 

aceste mame minor, multe sunt la al doilea, al treilea, al patrulea sau chiar al cincilea copil, 

a!adar o amânare a punerii în practic" a programelor de prevenire !i de educare în înv"#"mântul 

preuniveristar nu ar fi doar riscant", ci d"un"toare pentru zecile de mii de copii pentru care sexul 

este un subiect tabu în familie.  

Consider c" ministerul trebuie s" trateze acest fenomen foarte serios !i s" pun" în aplicare 

programa !colar" pe care !i-a asumat-o înc" din 2017. Conform ordinului de ministru 3393 din 

2017, ordin aflat în vigoare !i în prezent, programa !colar" pentru disciplina Biologie prev"de c" 

elevii din clasa a VII-a vor înv"#a despre �comportamentul sexual iresponsabil � ITS, sarcin" 

nedorit")� !i �elementele de igien" !i de prevenire a îmboln"virilor sistemului reproduc"tor la 

om, infec#ii cu transmitere sexual"� !i vor putea deprinde �reguli de igien"/ stil de via#" s"n"tos, 

pe baza informa#iilor extrase din diferite surse de documentare, privind func#iile de rela#ie !i de 

reproducere� 

Din pricina dezbaterii publice din societate care a #inut mai mult sau mai pu#in cont de 

interesul superior al elevului, a! dori s" îmi oferi#i urm"toarele informa#ii: 

3416 c

CONFORM CU ORIGINALUL
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1. De ce cadrele didactice din gimnaziu nu urmeaz" programa !colar" de la Biologie? 

2. Cum a monitorizat Ministerul Educa#iei !i Cercet"rii implementarea ordinului 3393/2017? 

3. Care sunt m"surile pe care le ve#i lua pentru a aplica programa !colar" de la Biologie 

conform ordinului 3393/2017? 

4. Când ve#i promova introducerea inform"rii adecvate în !coli cu privire la educa#ie sanitar" 

!i sexual" pentru a diminua exploatarea sexual" a minorilor !i sarcinile nedorite?  

 

V" mul#umesc$  

Solicit r"spuns scris.                                                                                                     Senator USR,    

Data: 15 iunie 2020                                                                                              Vlad Alexandrescu 

 


