COMUNICAT DE PRESĂ

Subsemnatul Landman Gabor, cetăţean olandez, traducător de limba maghiară m-am
mutat în comuna Săvădisla în anul 2012. Nu în Cluj –Napoca deoarece am cunscut aspectul că în
comuna Săvădisla ponderea populaţiei maghiare este de peste 50%, deci se aplică drepturile
lingvstice, astfel încât toate informaţiile de interes public, raportul dintre cetăţeni şi administraţie
se va regăsi şi în limba maghiară.
Am constatat cu indgnare, faptul că în realitate nu se întâmplă astfel, iar eu am încercat să
explic autorităţilor legile, prevederile constituţionale şi obligaţiile lor în acest sens. Am
confecţionat ştampile bilingve ( consiliul local, primar ), am tradus foarte multe acte în limba
maghiară şi mi-am manifestat de multe ori intenţia de a ajuta autorităţile în vederea respectării
legilor, însă intenţia mea în acest sens a fost înţeleasă ca abuzivă.
După ce am constatat faptul că nu se vor întâmpla schimbări, autorităţile nu vor respecta
legile, în ciuda încercărilor mele, am decis să învăţ limba română, astfel să mă pot implica în
viaţa comunităţii şi să-mi pot exercita drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti.
Am cerut ajutorul autorităţilor în acest sens, le-am solicitat asigurarea unui curs intensiv
gratuit de limba română. Ei nu respectă legile, dar nici nu au dorit să îmi asigure cursul de limba
română. Fiind o persoană multilingvă, vorbesc cu excelenţă limba olandeză, maghiară, engleză,
germană, francesca, şi latină iar în astfel de condinţii mă consider în starea de a mai învăţa o
limbă, cea română.
Din cauză că şi această cerere a rămas fără răspuns, m-am adresat instanţei de judecată cu
privire la constatarea nerespectării legilor referitoare la minorităţi şi obligarea autorităţilor de ami asgura un curs gratuit intensiv de limba română. În apărarea lor au invocat faptul că cetăţenii
europeni nu au drepturi identice cu cetăţenii români (cetăţenii aparţinând minoritatăţii maghiare
din România).
La data de 12.11.2015 Judecătoria Turda (522/328/2015) mi-a respins cererea, astfel
consider că a legitimizat starea de nelegalitate în care se află Comuna Săvădisla şi mi-a lezat
dreptul de a mă folosi de normele naţionale române, în calitatea mea de cetăţean european. Voi
inainta apel la Tribunalul Cluj.
Pentru mai multe detalii în legătură cu această cauză puteţi să mă contactaţi la tel:
XXXXX
sau
e-mail:
info
@
tordaszentlaszlo.eu
sau
accesaţi
pagina:
http://www.tordaszentlaszlo.eu
Cu stimă,
Landman Gabor

Admite excepţia parţială a lipsei calităţii procesuale pasive invocate de
MEN, CLS şi PS, şi pe cale de consecinţă: Respinge cererea de asigurare
a unui curs intensiv gratuit de limba română, formulată de reclamantul
LG, în contradictoriu cu pârâţii MECŞ, CLS şi PS, ca fiind introdusă
împotriva unor persoane fără calitate procesuală. Respinge, ca
inadmisibile, capetele de cerere având ca obiect constatarea de către
instanţă a împrejurării că reclamantul, în calitate de cetăţean european,
are aceleaşi drepturi lingvistice ca orice cetăţean român de etnie
maghiară, respectiv constatarea relaţiei de cauzalitate dintre neacordarea
şi nerespectarea drepturilor lingvistice ale reclamantului şi
Respinge
12/11/2015
imposibilitatea acestuia de a se integra în societatea din Săvădisla, şi a
cererea
relaţiei de cauzalitate dintre imposibilitatea reclamantului de a efectua
serviciile de traducere şi mutarea sa definitivă din comuna Săvădisla.
Respinge, ca neîntemeiate, celelalte capete de cerere formulate de
reclamantul LG în contradictoriu cu pârâtele CLS şi PS, astfel cum au
fost precizate. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de obligare a pârâtelor
CLS şi PS la plata cheltuielilor de judecată. Respinge, ca neîntemeiată,
cererea de obligare a reclamantului la plata către pârâtele CLS şi PS a
cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile la
Tribunalul Cluj, cererea de apel urmând să fie depusă la Judecătoria
Turda. Pronunţată în şedinţă publică la data de 12.11.2015.

