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ARE UMF TG. MUREŞ CARTA UNIVERSITARĂ APROBATĂ SAU NU?
Desfăşurarea evenimentelor de la UMF Tg. Mureş, după promulgarea Legii
Educaţiei Naţionale.
IANUARIE
2011

Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011 este aprobată prin
asumare de către Guvernul Boc şi coaliţia majoritară, ce
include şi UDMR.
ABIA ÎN MARTIE 2012 aflăm, de la chiar părintele reformei
in educaţie, distinsul Prof. Dr. Mircea Miclea – coordonatorul
Comisiei Prezidenţiale pentru Educaţie, cel ce a coordonat
dezvoltarea proiectului “Pactul pentru Educaţie” şi a proiectul
LEN, respectiv de la fostul lider de sindicat din învaţământ,
actualmente deputat PDL Cătălin Croitoru – vicepreşedinte al
Comisiei pentru Învăţământ al Camerei Deputaţilor din
Parlamentul României, că între forma propusă (şi chiar forma
aprobată în Parlament a legii !!! – conform Dlui Croitoru) şi
forma apărută în Monitorul Oficial al României există
discrepanţe majore!!!
“C. Croitoru : Domnule Miclea, in lege au aparut mai multe
modificari fata de ceea ce bine fusese gandit si chiar au disparut cu
totul articole aprobate in sedinta de Guvern din seara de dinaintea
asumarii raspunderii. Articolele au disparut in drum spre
Monitorul Oficial prin interventia directa a lui Funeriu.
Incompetenta si imoralitatea merg mana in mana dupa cum se
vede.” - remarcă personală a Dlui Deputat, la finalul postării pe
blogul personal al interviului cu Prof. Dr. Mircea Miclea de pe
situl ziare.com.
“M. Miclea: In plus, chiar Guvernul poate initia aceasta
procedura doar daca aceste programe de studii (n.r. facultatea
maghiară de la UMF Tg. Mureş) "raspund unor cerinte stringente
de instruire si formare profesionala in domenii de interes
national". Nici UDMR-ul, nici Guvernul nu au vreun document
prin care sa demonstreze ca infiintarea unei facultati noi ar
raspunde unei astfel de cerinte, care nu ar putea fi satisfacuta de
actuala
organizare.
De

altfel,

acest

articol

are

o

istorie

ciudata.

Am revazut textul articolului, asa cum a fost el inaintat dinspre
Comisia Prezidentiala spre ministrul Educatiei. Textul era mult
mai clar: Guvernul poate infiinta numai PROGRAME DE
STUDII (nu si facultati), si numai cu APROBAREA, (nu cu avizul)
senatului
universitar.
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E de intrebat ministrul Funeriu de ce textul s-a modificat, daca a
fost
vorba
de
nestiinta
sau
de
premeditare.
Dar, repet, chiar si in formularea actuala, coroborand art.123 si
132 din Legea Educatiei, infiintarea unei facultati nu se poate
face fara voia senatului universitar.” - interviul cu Dl. Prof. Dr.
Mircea Miclea de pe situl ziare.com
Surse online:
http://www.ccroitoru.blogspot.com/ (blog accesat miercuri, 14
martie 2012)
http://www.ziare.com/politica/maghiari/mircea-miclea-carteanationalista-jucata-de-udmr-va-legitima-nationalismul-romanesc1155928
APRILIE/MAI La UMF încep negocierile pentru noua organizare pe
2011 – IULIE departamente conform LEN promulgată de preşedintele
2011
Băsescu şi publicată în Monitorul Oficial al României, lege
asumată de guvernul BOC, susţinut de UDMR, ca atare, fără a
exista posibilitatea dezbaterii ei în Parlament şi fără a suferi
vreo modificare propusă de vreun organism naţional
(universităţi, societate civilă, ONG-uri etc);
Probleme majore:
- UMF Tg. Mureş este desemnată de LEN ca universitate
multiculturală şi multilingvă (din câte ştim, nici UMF Tg.
Mureş, la fel ca şi UBB sau Universtitatea de Arte Tg.
Mureş, nu au fost consultate în nici un fel cand s-a făcut
această desemnare, deşi era normal,în baza autonomiei
universitare, garantată de Constituţia României - art. 32,
alin 6, să fie măcar întrebate asupra acestui aspect!)
- Se discuta aprins în Senatul UMF Tg. Mureş înfiinţarea
departamentelor în limba maghiară, reprezentanţii secţiei
române fiind iniţial de acord cu discutarea înfiinţării
unui departament maghiar în zona de preclinic,
respectiv a unui departament clinic, după ce se va
explicita, în vreun fel, de către iniţiatorii LEN, cum
urmează să se facă stagiile clinice (pentru că se exclude,
conform Constituţiei României – art. 6 aliniatul 2 -,
separarea pe criterii etnice a pacienţilor în spitale!). Cităm
din Constituţie: „Art. 6. (2) Masurile de protectie luate de
stat pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii
persoanelor apartinând minoritatilor nationale trebuie sa
fie conforme cu principiile de egalitate si de nediscriminare
în raport cu ceilalti cetateni români.”
- Reprezentanţii secţiei maghiare resping orice negocieri
şi ameninţă cu presiuni politice, dacă nu li se acordă
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AUGUST 2011

minim 3 departamente, unul preclinic şi 2 (două) clinice
din totalul de 8 departamente preconizate a se înfiinţa,
conform LEN, la Facultatea de Medicină! Mai mult, la
Medicină Dentară şi Farmacie, solicită câte un
departament separat, din cele două preconizate pentru
fiecare
facultate
în
parte!
PRACTIC,
REPREZENTANŢII
SECŢIEI
MAGHIARE
SOLICITĂ UN TOTAL DE 5 DEPARTAMENTE DIN
12 EVENTUAL POSIBILE! VĂ REAMINTIM CĂ AU
INCEARCAT SĂ IMPUNĂ ACEST FAPT ÎN MOD
NEDEMOCRATIC,
SUB
AMENINŢAREA
PRESIUNILOR POLITICE,
SECŢIA MAGHIARĂ
AVÂND ÎN ACEL MOMENT SUB 30% DIN TOTALUL
CADRELOR DIDACTICE ŞI CIRCA 35 % DIN
STUDENŢII UNIVERSITĂŢII. Asta după ce, în mod cel
puţin “special”, în luna iulie 2011, Guvernul Boc le-a
aprobat un număr de locuri suplimentare (cu taxă!), în
urma admiterii din iulie 2011, aprobare în urma căreia
candidaţii români au fost grav discriminaţi! (Situaţia
înainte de Hotărârea de Guvern la Facultatea de Medicină –
ultima medie LR admis buget – 9,61; ultima medie LM
admis buget 9,04!; După hotărîrea de Guvern - LR – ultima
media admis taxă -9,30; LM - ultima medie admis taxă +
40 de locuri alocate - în baza cărei legi?!? - de către Guvern
– 8,55, conform Hotărârii MECTS!!!)
Surse online:
http://www.umftgm.ro/fileadmin/admitere/rezultate2011/medicina_
lr.html
http://www.umftgm.ro/fileadmin/admitere/rezultate2011/medicina_
lm.html
http://www.citynews.ro/mures/chestiunea-zilei-15/scandal-lamedicina-locuri-suplimentate-la-sectia-maghiara-127748/
- Care este miza acestor departamente clinice?
Reprezentanţii secţiei maghiare a UMF vor putea numească,
conform legilor în vigoare, prin intermediul Senatului în
care ar deveni extrem de influenţi( in ciuda proporţiei
relativ mici de cadre didactice existente şi studenţi),
datorită numărului de departamente maghiare şi a noilor
alegeri universitare din primăvara lui 2012, şefi de clinici
universitare, evident pe criterii etnice!
- COLEGII DE LA SECŢIA MAGHIARĂ DIN
CADRUL UMF, DECID UNILATERAL SĂ NU MAI
PARTICIPE
LA
ŞEDINŢELE
SENATULUI
UNIVERSITĂŢII, amenintând cu presiuni politice!
După toate aceste discuţii, aflate sub permanente presiuni şi
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ameninţări din partea formaţiunilor politice şi civice maghiare,
UMF Târgu Mureş depune şi înregistrează, cu aprobarea
majorităţii calificate a Senatului UMF, în data de 3 august
2011, Carta Universităţii la MECTS, respectând termenul legal
de 6 luni de la promulgarea legii.
Surse online:
http://www.gandul.info/news/partidul-civic-maghiar-vrea-sadetermine-studentii-de-la-umf-targu-mures-sa-faca-greva-lainceputul-anului-universitar-8742562
http://www.medipedia.ro/Articole/tabid/70/articleType/ArticleVie
w/articleId/15398/Mures-Procesiunea-sectia-maghiara-UMFnu.aspx
SEPTEMBRI
E 2011

OCTOMBRIE
2011

- În termenul legal de 30 de zile, stipulat în LEN, MECTS prin
Direcţia Generală Juridică. Direcţia Avizare Acte şi Contencios,
trimite adresa numărul 49858/1.09.2011, prin care se comunică
avizul negativ pentru proiectul de Cartă al UMF Târgu Mureş
pentru o serie de neconcordanţe minore, argumentate juridic în
respectiva adresă, precizând la finalul acesteia faptul că “acest
aviz nu este unul final, urmând ca, DUPĂ ÎNSUŞIREA
OBSERVAŢIILOR MAI SUS MENŢIONATE, sa ne
retransmiteţi spre avizare Carta Universitară.”. Documentul
este semnat de către Secretarul General Adjunct al Direcţiei, Dna.
Ioana Lazăr, respectiv de către Dna. Director Eugenia Cristina
Pomagă. Trebuie menţionat faptul că această adresă NU
CONŢINE NIMIC LEGAT DE ARTICOLUL 135 DIN LEN
sau orice altă menţiune legată de nerespectarea drepturilor
minorităţilor, inclusiv cea maghiară!!!
- În termenul legal, Senatul UMF Tg. Mureş adoptă, cu
majoritate calificată de voturi, TOATE MODIFICĂRILE
SUGERATE DE CĂTRE MECTS, prin Direcţia Avizare şi
Contencios , de altfel pertinent justificate juridic, considerând
că, implicit, după îndeplinirea acestor deziderate, cerute
pertinent şi argumentate juridic, MECTS VA RECURGE LA
AVIZAREA CARTEI UMF !!!
- Contrar asteptărilor Senatului UMF şi ale corpului academic,
MECTS decide în luna Octombrie să trimită din nou o serie de
recomandări, DE DATA ACEASTA IMPERATIVE ŞI
NEARGUMENTATE JURIDIC ÎN NICIUN FEL, de
modificare a cartei UMF, conform articolului 135 din LEN
EXCLUSIV!.
- Documentele respective se pot găsi integral la MECTS sau în
arhiva UMF Tg. Mureş, aşa că cităm doar câteva dintre problemele
ridicate în cadrul Senatului UMF, Senat desfăşurat în absenţa
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colegilor maghiari, ce au decis, unilateral, să nu mai participe
la şedinţe!
“ Devreme ce analiza Cartei de către MECTS, în scopul avizării,
s-a efectuat sub coordonarea aceloraşi două persoane, semnatare
ale adreselor în ambele situaţii, de ce nu a fost semnalată
necesitatea modificării acestor paragrafe din Cartă în precedenta
adresă, adresă care, repetăm, se încheia cu afirmaţia “acest aviz
nu este unul final, urmând ca, după însuşirea observaţiilor mai
sus menţionate, sa ne retransmiteţi spre avizare Carta
Universitară.”?
Din perspectivă juridică, această formulare nu presupune
oare că, după însuşirea de către Senat a tuturor schimbărilor
sugerate, Carta întruneşte toate condiţiile necesare avizării,
neexistând alte neconcordanţe din punct de vedere legal?
De ce ultima adresă (n.r. cea din octombrie) nu conţine,
aşa cum prevedea prima adresă cu cerinţe de modificare a Cartei,
şi argumentele explicative de natură juridică, pentru a demonstra
membrilor Senatului necesitatea legală a modificării acestor
paragrafe în forma impusă?
Considerăm această întrebare ca fiind una extrem de
pertinentă, deoarece, de exemplu, în ultima adresă ni se impune
modificarea art. 55 din Cartă sub forma „Acordă statutul de cadru
didactic asociat invitat, respectând şi articolul 135(3) din Legea
Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011”. Dorim să subliniem faptul că
articolul 135 din LEN nu conţine nici un fel de referire la statutul
de cadru didactic asociat şi nu are nici un fel de legătură cu
acordarea acestui statut!
Care sunt deci argumentele de natură juridică care să
impună o modificare a Cartei de forma celei prezentate mai sus?”
- Ca urmare a acestei ultime adrese, Senatul UMF decide, cu
majoritate calificată, o serie de amendamente la cele cerute de
Direcţia Avizare Acte şi Contencios a MECTS, pe care le comunică
acestuia.
- au loc numeroase apariţii în presă ale factorilor politici şi mai
ales ale liderilor UDMR, ce contestă autonomia universitară
din cadrul UMF Tg. Mureş
Surse online:
 http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/laszloborbely-ministerul-educatiei-a-cerut-infiintarea-sectiilor-inlimba-maghiara-la-umf-targu-mures-240193.html
 http://www.tirgumureseanul.ro/detalistire/lista/home/articol/ce-cauta-ambasadorul-ungariei-laumf.html
 http://www.radiomures.ro/stiri/separarea_pe_sectii_a_unive
rsitatii_de_medicina_si_farmacie_din_targu_mures_trebuie
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_facuta_si_nu_este_la_cheremul_senatului_universitatii_a_
declarat_ministrul_borbely_laszlo.html
DECEMBRIE
2011

-

-

IANUARIE
2012

-

-

Dupa numeroase presiuni directe şi indirecte exercitate
cu scopul de a impune Senatului UMF, fără argumente
juridice, modificarea Cartei UMF, în luna decembrie
MECTS, prin semnătură aceloraşi două persoane din
Direcţia Generală Juridică. Direcţia Avizare Acte şi
Contencios, DE DATA ACEASTA, ÎN PREMIERĂ, CU
AVIZUL MINISTRULUI DANIEL FUNERIU, solicită
Senatului UMF, prin adresa 49858 Bis II/06.12.2011,
modificarea a nu mai puţin de 7 paragrafe din Carta trimisă
spre aprobare la MECTS, în 5 din cele 7 modificări
cerându-se explicit introducerea în Cartă a formulării
„cu respectare art. 135 din LEN”
Răspunsul Senatului UMF propune MECTS introducerea
în Cartă a celor solicitate, cu condiţia menţionării în
acele paragrafe şi a celorlalte articole din LEN ce au
legătură juridică cu aspectele menţionate în acele
paragrafe (de ex. art. 123, 131, 133, 150 etc din LEN),
pentru a evita scoaterea din contextul general al LEN a
anumitor aspecte de interes particular pentru comunitatea şi
partidele politice maghiare.
Mesajul Senatului UMF este clar: să se respecte legea în
întregul ei! ( a se vedea documentul din arhiva UMF Tg.
Mureş sau MECTS!)
UMF TÂRGU MUREŞ ÎNREGISTREAZĂ LA MECTS
ÎN DATA DE 13 DECEMBRIE, ULTIMA
PROPUNERE DE CARTĂ, AVIZATĂ DE SENAT!
În data de vineri, 13 ianuarie 2012, orele 18:00 (DECI
DUPĂ TRECEREA CELOR 30 DE ZILE, CONFORM
LEN ART.128) soseşte, PRIN FAX, de la minister o
nouă solicitare de revizuire a Cartei universitare; trebuie
menţionat faptul că aceasta nu este semnată nici de
ministrul Funeriu, nici de vreuna dintre persoanele avizate
din minister – de exemplu cele care semnaseră precedentele
adrese, fiind semnată indescifrabil de cineva din minister.
SENATUL UMF TG. MUREŞ CONSTATĂ LUNI
DIMINEAŢA, 16 IANUARIE 2012, EXISTENŢA
ACESTEI ADRESE ŞI DECIDE, ÎN CURSUL LUNII
FEBRUARIE, ACŢIONAREA ÎN INSTANŢĂ A
MECTS, PENTRU DEPĂŞIREA TERMENULUI
LEGAL DE 30 DE ZILE DE AVIZARE A CARTEI!
(CONF. ART. 128 DIN LEN, ALIN. 5 ŞI 6)!
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MARTIE 2012

-

Numeroşi politicieni UDMR se folosesc de acest motiv, al
inexistenţei unei Carte a UMF, (NEAPROBATĂ DIN
VINA EXCLUSIVĂ A GUVERNULUI şi aflată
momentan în litigiu în instanţele judecătoreşti !!!) pentru
a ataca şi susţine necesitatea separării etnice a UMF!
Astfel, vicepremierul Marko Bela susţine:
„El a precizat că problema UMF nu a apărut de câteva zile, în
context electoral, ci durează de mai bine de jumătate de an
(n.r.sic!).
Marko Bela a arătat că a apreciat poziţia pe tema UMF a
preşedintelui Ligii Pro Europa, Smaranda Enache, însă nu este de
acord cu declaraţia acesteia, că UDMR trebuia să se bată pentru
problema universităţii încă din toamna trecută, când studenţii
maghiari au manifestat pentru drepturile lor.
"Şi domnia sa şi alţii trebuie să ştie că problema UMF nu a apărut
de câteva zile, deci în vara anului trecut deja s-a pus problema
elaborării unei Carte care să cuprindă dispoziţiile legale, s-a pus
problema constituirii departamentelor de limbă maghiară în
cadrul facultăţilor de la UMF şi de atunci încercăm să rezolvăm
această problemă. Nu de acum câteva zile, ci de mai mult de o
jumătate de an, permanent încercăm să impunem o soluţie.
Sursa online:
http://www.realitatea.net/a-cui-este-transilvania-vezi-ce-spunemarko-bela_923459.html
(n.r. QED - quod erat demonstrandum)
- GUVERNUL, LA PRESIUNILE POLITICE ALE
UDMR, PROPUNE, ÎNTR-O AŞA-ZISĂ DEZBATERE
PUBLICĂ, O HOTĂRÂRE DE GUVERN CARE
ÎNCALCĂ GRAV AUTONOMIA UNIVERSITARĂ A
UMF TG. MUREŞ ŞI CREEAZĂ UN PRECEDENT
PERICULOS LEGAT DE ÎNCĂLCAREA VIITOARE
A AUTONOMIEI UNIVERSITARE PENTRU ORICE
UNIVERSITATE
DIN
ROMÂNIA,
LUCRU
SUBLINIAT DE CĂTRE PERSONALITĂŢI DE PRIM
RANG ALE DOMENIULUI EDUCAŢIEI DIN
ROMÂNIA ŞI/SAU DE REPREZENTANŢI AI
SOCIETĂŢII CIVILE!!!
Surse justificative online:
1. Interviul Prof. Dr. Mircea Miclea, iniţiatorul reformei în
educaţie din România, coordonatorului proiectului
Pactul pentru Educaţie şi iniţiatorul LEN:
http://www.ziare.com/politica/maghiari/mircea-miclea-carteanationalista-jucata-de-udmr-va-legitima-nationalismul-romanesc-
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1155928
http://www.contributors.ro/administratie/educatie/facultate-demedicina-in-limba-maghiara-cui-foloseste/
2. Forumul Academic Român:
http://www.forumul-academic-roman.org/cgibin/yabb25/YaBB.pl?num=1179164591/1250#1250
3. Articol al preşedintelui EDUCER, Stefan Vlaston:
http://www.contributors.ro/administratie/educatie/facultate-demedicina-in-limba-maghiara-cui-foloseste/
-

ŞI MAI GRAV, MINISTRUL EDUCAŢIEI ÎN
EXERCIŢIU, DR. CĂTĂLIN BABA, SUSŢINE CĂ
UMF TÂRGU MUREŞ NU ARE O CARTĂ VALIDĂ,
CA ATARE NU ARE NICI ALEGERI VALIDE,
SENAT SAU CONDUCERE, PERMIŢÂNDU-ŞI, CA
PUTERE EXECUTIVĂ, SĂ SE SUBSTITUIE
PUTERII
JUDECĂTOREŞTI,
AFLATE
ÎN
PRONUNŢARE, ÎNTR-UN STAT EUROPEAN!!!

-

SIMILAR,
EL
JUSTIFICĂ
INTERVENŢIA
GROBIANĂ A POLITICULUI ÎN AUTONOMIA
UNIVERSITARĂ, TOCMAI PRIN ACEASTĂ LIPSĂ
A UNEI CARTE VALIDATE DE MECTS, LUCRU
DATORAT, DUPĂ CUM SE POATE VEDEA MAI
SUS, CHIAR ACESTUI MINISTER , INCAPABIL SĂ
FACĂ FAŢĂ JOCURILOR POLITICE ALE UDMR!!!

Surse justificative online:
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/baba-laumf-targu-mures-este-o-situatie-in-care-ne-indreptam-spredezastru-257151.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/ministrul-educa-iei-la-umftargu-mure-situatia-se-indreapta-spre-dezastru-de-aceea-afost-nevoie-de-interven-ia-guvernului-23546.html
COMISIA DE INVATAMINT UNIVERSITAR PNL MURES
COMISIA DE SANATATE PNL MURES

RO-540049 □ Tîrgu-Mureş □ Piaţa Trandafirilor nr. 5 □ Tel/Fax: 0265-250943 □ E-mail: pnl.mures@pnl.ro

