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                Pe baza Legii  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Mişcarea Angjament Civic 
cere Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş să informeze cetăţenii de etnie maghiară despre motivele lipsei inscripţionării în 
limba maghiară din  incinta  precum şi  exteriorul  punctului  de lucru recent înfiinţat  în  cartierul  Tudor Vladimirescu şi 
finanţat din bugetul local. În acelaşi timp dorim să vă atragem atenţia asupra faptului că angajaţii acestui punct de lucru 
nu asigură folosirea  limbii  maghiare într-un mod corespunzător  în relaţia cu publicul.  Reprezentanţii  organizaţie  au 
monitorizat acest punct de lucru din perspectiva folosirii limbii materne, angajaţii punctului de lucru nu au răspuns în nici 
un caz în limba maghiară la întrebările formate în limba maghiară precum şi  nu au asigurat folosirea limbii maghiare.

Lipsa inscripţiilor maghiare precum şi  neasigurarea corectă folosirii  limbii  maghiare în relaţia cu publicul,  înseamnă  
încălcarea drepturilor cetăţenilor de etnie maghiară pe baza următoarelor prevederi legale: 

                Constituţia republicată din anul 2003, prevede în art. 120 alin. 2 că: „În unităţile administrativ-teritoriale în 
care  cetăţenii  aparţinând unei  minorităţi  naţionale  au  o  pondere  semnificativă se  asigură  folosirea  limbii  minorităţii  
naţionale  respective  în  scris  şi  oral  în  relaţiile  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale  şi  cu  serviciile  publice  
deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică.”

                Legea nr. 215/2001, art.  19,  „În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor 
naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice  
aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a  
limbii  materne,  în  conformitate  cu  prevederile  Constituţiei,  ale  prezentei  legi  şi  ale  tratatelor  internaţionale  la  care  
România este parte.”

                De asemenea, alin. 2 al art. 76 prevede că „În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând 
unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei  
publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în 
scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă.” În continuare, alin. 3 al 
acelaşi articol prevede că „În posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc  
limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.”

                Totodată, art. 108 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici stipulează că    „În unităţile 
administrativ-teritoriale  în  care  persoanele  aparţinând unei  minorităţi  naţionale  deţin  o  pondere  de  peste  20% unii 
funcţionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetăţenii vor cunoaşte şi limba minorităţii naţionale respective.”

                Mişcarea Angajament consideră că  acest tip de discriminare nu este o pură întâmplare, fenomenul este 
omniprezent în majoritatea instituţiilor administraţiei locale şi de stat din acest oraş, în afară de bilingvismul de faţadă din 
incinta Primăriei Municipiului, unde pe lângă prezenţa inscripţiilor bilingve, majoritatea angajaţilor nu garantează folosirea 
limbii maghiare în relaţia cu publicul.

                Dorim să vă atragem atenţia asupra faptului că inscripţiile în limba română au fost amplasate în poziţii unde 
va fi imposibil să apară inscripţii în limba maghiară, numai în poziţii inferioare şi ascunse, asemenător poziţiei iluminaţiei 
festive,  amplasată în luna decembrie în  centrul  oraşului  Tîrgu Mureş.  Dorim să ne furnizaţi  informaţii  referitoare la 
motivele acestei lipse şi numiţi responsabilii  care au decis plasarea panourilor şi informaţiilor publice numai în limba 
română. Pe lângă acesta mai dorim să aflăm de ce nu a fost posibil deschiderea acestui punct de lucru dotat cu inscripţii 
bilingve de la bun început. Reprezentanţii organizaţiei au fost informaţi de către angajaţii punctului de lucru că textul 
afişajelor urmează să fie traduse. Dorim să aflăm motivul acestei traduceri întârziate având în vedere că texte şi afişaje 
similare sunt deja în folosinţă în Clădirea Primăriei. 

Dat fiind criza economică mult menţionată ar fi fost mult mai util şi economic afişarea inscripţiilor bilingve pe aceleaşi 
panouri. În cazul în care se vor comanda inscripţii în limba maghiară pe panouri separate acestea vor fi din nou plătite de 
către contribuabili. Ar fi de apreciat dacă în perioada crizei economice inscipţiile ar deveni bilingve, dacă ar fi introdus 
folosirea unui singur panou cu inscripţii în limba română şi maghiară, cu litere de aceeaşi mărime. 

Din  păcate  demersurile  Primăriei  demonstrează  tendinţa  de  a  plasa  inscripţiile  maghiare  în  locuri  inferioare  sau 
inexistente, locuri care nu reprezintă în nici un fel toleranţa şi înţelegerea reciprocă mult declarată de către reprezentanţii 
Administraţiei Publice. 

                Bineînţeles suntem conştienţi de faptul că există inscripţii în limba maghiară în punctul de lucru din cartierul 
Tudor Vladimirescu, pe afişele cu programul de lucru sunt enumerate zilele săptămânii precum şi numele oraşului Târgu 
Mureş este afişat la intrare. Acestea nu reprezintă informaţii publice, nicidecum nu acoperă respectarea prevederilor 
legale, precum nu oferă posibilitatea contribualibilor maghiari să se simtă respectaţi şi trataţi în mod egal, acestea fiind 
valori europene şi universale care lipsesc şi din acest punct de lucru. Vă rugăm să nu consideraţi aceste inscripţii ca şi 
cum legea ar fi fost respectată.  

Dorim să accentuăm faptul că lipsa inscripţiilor maghiare din punctul de lucru din cartierul Tudor Vladimirescu, a 
fost deja menţionată de către presa locală precum precum şi un grup de consileri locali au înaintat o sesizare către 



Primăria Municipiului Târgu Mureş.  Din păcate în urma acestor reclamaţii inscripţiile au rămas neschimbate. 

Vă rugăm să luaţi măsuri urgente care vor remedia neregulile semnalate prin aplicarea corectă a prevederilor 
legale cu privire la  folosirea limbii materne a cetăţenilor de etnie maghiară în relaţia lor oficială cu autorităţile publice. 

În cazul în care nu se vor respecta cerinţele mai sus menţionate Mişcarea Angajament Civic va sesiza alte 
foruri menite să vegheze respectarea legii şi drepturile minorităţilor etnice din România.

 

 
Mişcarea Angajament Civic

Tîrgu Mureş, 13 februarie 2009


