
 

Stimate domnule Primar Sorin Apostu! 
La conferinţa de presă din 7 mai 2009 aţi declarat că se vor monta pe monumentele din Cluj-Napoca plăcuţe explicative 
trilingve – română, engleză şi franceză. La această conferinţă de presă aţi fost întrebat de reprezentanţii presei despre 
motivele absenţei limbii maghiare de pe plăcuţele care vor fi montate pe clădirile istorice. La această întrebare 
Răspunsul Dvs. a fost următorul: „când maghiara va deveni limbă de circulaţie internaţională, va apărea şi pe plăcuţe”. 

Iniţiatorii prezentei petiţii, Mişcarea Angajament Civic (CEMO) şi portalul de internet Transindex consideră că această 
explicaţie este inacceptabilă din mai multe puncte de vedere. 

1. Pe lângă limbile engleză şi franceză există mai multe limbi de circulaţie internaţională, precum limbile germană, rusă, 
spaniolă, astfel alegerea acestor două limbi nu este plauzibilă. În cazul în care alegerea acestor limbi nu are un mesaj 
simbolic, ci are drept scop doar înlesnirea orientării turiştilor care vizitează Clujul, opţiunea Dvs. ar trebui să fie sprijinită 
de statistici şi argumente reale. 

2. Deasemenea nu  putem să nu luăm în considerare faptul că răspunsul Dvs. în legătură cu limba maghiară evocă 
acele timpuri, când la intrarea în oraşul Cluj-Napoca s-au montat tăbliţe conţinând urări de bun venit în mai multe limbi, 
cu excepţia limbii maghiare. Este vorba doar de o simplă coincidenţă faptul că pe plăcuţele mai sus menţionate nu vor 
apărea limbile maghiară şi germană, dat fiind faptul că în istoria Clujului, comunitatea maghiară a avut un rol tot atât de 
important, cât şi cea română şi germană? 

Conducerea oraşului ar trebui să pună accent pe apariţia însemnelor Clujului multicultural pe străzile, clădirile precum şi  
pe frontispiciul instituţiilor de stat din oraş – dealtfel strategia de dezvoltare a orașului, adoptată în 2006, stipulează acest 
lucru. Acceptarea culturii şi sistemului de valori a unei comunităţi diferite reflectă europeanismul oraşului respectiv, 
toleranţa cât şi respectul reciproc a celor ce convieţiuiesc în oraş. 

Pe baza celor sus-menţionate, semnatarii acestei petiţii refuză hotărât argumentul Dvs. şi solicită ca limbile maghiară şi  
germană să fie afişate pe tăbliţele informative care urmează a fi montate pe monumentele istorice ale oraşului. Astfel, 
turiştii care vizitează oraşul îşi vor forma o imagine realistică despre comunităţile conlocuitoare, precum şi despre 
multiculturalismul din Cluj-Napoca. 

Strîngerea de semnături va fi finalizată în data de 21 mai 2009, după care Mişcarea Angajament Civic va preda listele la 
Primăria Cluj.


