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De ce este necesar indicatorul multilingv în Cluj-Napoca? 
 

Argumente juridice: 
• Acordul-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale 

(1995), art. 33; 
• Tratatul de bază româno-ungar (1996), art. 113; 

• În plus, populaţia maghiară a Clujului era de peste 20% în 

momentul încheierii acestor două acorduri! 

• Carta Europeană a Limbilor Regionale (2007), art. 282; 

• Hotărârea nr. 99/2002 a Consiliului Local Cluj-Napoca; 

• Cluj-Napoca apare pe pagina 15 a HG 1206/2001 – 

absenţa indicatoarelor multilingve constituie discriminare 

geografică; 

• Indicatoarele bilingve sunt protejează împotriva 

naţionalismului şi rasismului 

• Legea nr. 215/ 2001 nu o interzice, motiv pentru care 

instalarea lor este întotdeauna posibilă. 

Având în vedere că ponderea populaţiei maghiare din Cluj-

Napoca a scăzut sub 20%, Fundaţia s-a oferit să acopere 

cheltuielile legate de indicatoarele multilingve. Citiţi sentinţa 

Judecătoriei în acest caz pe site-ul nostru! Instanţa de apel 

nu a infirmat drepturile lingvistice! A afirmat doar că o 

fundaţie din Olanda nu este competentă în această materie. 

În opinia noastră, această afirmaţie este eronată, motiv 

pentru care am înaintat recurs. 

Argumente privind reciprocitatea şi spiritul european: 
• România solicită în Ucraina bilingvismul în Cernăuţi la o pondere de 

10% a populaţiei de naţionalitate română. 

• În Ungaria, minoritatea română autohtonă poate beneficia de aceste 

drepturi de la o pondere de 10% din populaţie. 

•În Serbia, limba română este limbă oficială regională şi astfel sunt 

utilizate indicatoarele multilingve. 

• Şi în Republica Moldova este de la sine înţeles că denumirile Chişinău, 

respectiv Kişiniov (în limba rusă) pot fi utilizate în paralel, fără restricţii. 

• România îi datorează Europei menţinerea stabilităţii etnice şi a 

armoniei. 

• În Europa este fără precedent restrângerea drepturilor unei minorităţi 

istorice. 

• România doreşte să fie un stat membru respectat în UE şi membru al 

zonei Schengen. În zona Schengen este de neconceput o asemenea 

animozitate. Exemple de respectare a drepturilor lingvistice ale 

minorităţilor în Europa: frizona în Olanda, suedeza în Finlanda, germana 

în Tirolul de Sud (Italia), galeza în Anglia etc. 

• Neexpunerea indicatoarelor multilingve este în totală contradicţie cu 

valorile şi spiritul european. Ar fi un minim semn de respect care se 

cuvine a fi arătat faţă de cele două grupuri etnice distruse ale 

Transilvaniei (evreiască şi germană). 
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Argumente economice: 
• Este unica problemă economică relevantă şi arzătoare a Transilvaniei. În plus, poate fi soluţionată imediat şi nu costă bani! 
• O explicaţie a motivului pentru care nu există autostradă, nu facem parte din Schengen din 2011 şi salariile sunt mici. 

• Clujul nu va fi niciodată, dar absolut niciodată un loc mai bun decât Bucureşti sau Budapesta dacă îşi reneagă cu tărie 

propria identitate (lingvistică). 

• Politicienii corupţi din România mizează întotdeauna pe cartea etnică pentru a distrage atenţia. 

• Ura interetnică şi conflictele interetnice dăunează transparenţei. 

• Naţionalismul agresiv poate crea o atmosferă foarte ostilă pentru turiştii şi investitorii vest-europeni. 


