
Către 

 

CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA SĂVĂDISLA 

 

 Subsemnatul.... 

 

 Vă rog să-mi acordați posibilitatea de a învăța limba exclusiv utilizată în administrația 

comunei Dvs., respectiv limba română, astfel: plata unui curs de limba română timp de 1 an și 

acoperirea pierderilor mele comerciale în acest timp.  

 

MOTIVE 

 

1. În anul X am decis împreună cu familia mea (soția și cei doi copii) să ne mutăm în 

Transilvania. Întrebarea multor persoane a fost următoarea: De ce nu Cluj sau Dej? 

Răspunsul este unul foarte simplu: Deoarece cunosc o limbă oficială în acest sat, astfel 

mă pot orienta, informa, am posibilitatea de a participa la viața politică, socială, culturală 

și economică a acestei comunități, orice persoană care mă cunoaște poate confirma faptul 

că în fiecare comunitate unde am trăit, am fost interesat de aceste lucruri.  

2. Prevăzând faptul că și în comuna Săvădisla voi putea avea o viață socială calitativă și mă 

voi putea integra în comunitate, am cumpărat un teren și am construit o casă, investiție 

majoră în comparație cu bugetul meu. 

3. Abia după ce am efectuat aceste pregătiri, m-am mutat cu întreaga familie aici și am avut 

experiența nefericită de a constata că în această comună nu se respectă drepturile 

lingvistice, adică informațiile de interes public, indicatoarele, afișele sau orice fel de acte 

administrative nu sunt expuse în limba maghiară, deși acest fapt este prevăzut în diferite 

legi și convenții internaționale. Am constatat că nu voi avea posibilitatea de a mă integra 

în comunitate și nu voi putea trăi ca orice alt cetățean a comunei, deși am dreptul la acest 

lucru, conform legii și în cunoștința acestui aspect am ales să locuiesc în această comună. 

Astfel aflu despre informațiile sus amintite doar după ce le traduc, în mod evident plătind 

pentru aceste servicii, consider acest fapt o discriminare directă. Inacțiunea sistematică și 

structurată, în acest sens, o simt ca o sancțiune inechitabilă. 

4. În cailtate de cetățean european am dreptul de a benefiecia de drepturile conferite de 

legislația comunitară și Română. 



5. După ce am aflat cele sus menționate am ales să lupt pentru respectarea drepturilor 

lingvistice, crezând că după cererile și plângerile mele repetate se vor lua măsuri în acest 

domeniu și că doar neglijența autorităților, nu reaoa- credință a dus la evoluarea acestei 

situații contrare legii.  

6. Limba maghiară am invățat-o în mod autodidactic și consider aceasta o investiție foarte 

bună.  

7. În momentul de față, după un an de eforturi depuse în acest sens, sunt nevoit să constat 

faptul că nu se vor lua măsuri și nu voi putea trăi ca un cetățean având respectate toate 

drepturile, doar dacă voi învăța limba română. 

8. Astfel, nu din culpa sau neglijența mea, ci din culpa autorităților care nu doresc să 

respecte legea am parte de o discriminare continuă și îmi este îngrădit dreptul la 

informații publice.  

CONCLUZII 

 

1. Am tras concluzia din starea de fapt prezentată că singura șansă a mea este să învăț 

limba română în vederea de a nu fi discriminat, de a putea fi considerat un cetățean cu 

drepturi egale. Subliniez din nou, că întreaga situație s-a ivit doar din cauza 

neglijenței autorităților din Săvădisla, putând fii identificat ușor raportul de 

cauzalitate. 

2. Din experiența mea de traducător, ca o persoană cunoscătoare de mai multe limbi, 

consider că aș avea nevoie de 1 an de curs intensiv de limba română să mă pot 

informa cu privire la viața socio- politică a comunei Săvădisla și să înțeleg actele 

emise de autoritățile locale. 

3. Conform principiului dreptului civil, răspunderea civilă delictuală, cine cauzează 

altuia un prejudiciu, este obligat să îl repare. În speță, Primăria Săvădisla mi-a cauzat 

un prejudiciu și este obligat să îl repare, asigurânu-mi un curs intensiv și acoperîndu-

mi toate pierderile comerciale cauzate de necesitatea cursului, acesta fiind cauzat de 

nerespectarea legii. 

 

 

         Cu stimă. 

        Drs. Landman Gábor 

        

  



 


