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POLITIC

UDMR – ºantajul ºi clivajul
Profitând de greva Opoziþiei, care face
extrem de dificil de obþinut cvorumul de
lucru în Parlament, UDMR a ameninþat
PDL cã, dacã Guvernul nu adoptã imediat
hotãrârea de înfiinþare a secþiei în limba
maghiarã de la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Tg.Mureº, va pãrãsi coaliþia.
De altfel, parlamentarii maghiari nici nu
s-au prezentat la ºedinþele de plen, în semn
de protest. În aceste condiþii, deºi încurajat
ipocrit de PNL ºi PSD sã “reziste ºantajului
UDMR”, Opoziþia ameninþându-l ºi cu
moþiunea de cenzurã, Cabinetul Ungureanu
s-a vãzut nevoit sã dea hotãrârea de înfiinþare a liniilor în limba maghiarã ºi
englezã la UMF Tg.Mureº. Executivul a
audiat în primã lecturã proiectul publicat pe
site-ul Ministerului Educaþiei ºi l-a lansat în
dezbatere publicã timp de zece zile.
Premierul Mihai Rãzvan Ungureanu a
declarat cã Guvernul va aplica o soluþie
tehnicã, ce respectã ºi autonomia universitarã, astfel încât studenþii sã nu aibã nimic de
reproºat. El a adãugat cã “grija acestui
Cabinet este ca diplomele pe care studenþii
le obþin la finalul parcursului de studiu sã fie
recunoscute legal”. Ungureanu a spus cã a
dorit ca, alãturi de limba maghiarã ºi cea
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englezã, Universitatea sã asigure predarea ºi
în limba germanã, dar cã, pentru aplicarea
acestei mãsuri, existã în prezent unele
“impedimente”. Rectorul UMF, prof. dr.
Constantin Copotoiu, a arãtat cã nimeni nu
se opune înfiinþãrii unei linii separate în
limba maghiarã, însã cadrele de limbã
maghiarã nu doresc ca noile secþii sã fie
evaluate de ARACIS, unde existã un standard ce prevede un raport de cinci studenþi la
un dascãl. În momentul de faþã, la UMF
Târgu Mureº sunt 1.755 de studenþi
maghiari, la 124 profesori. De cealaltã parte,
prodecanul Szabo Bela a declarat cã o facultate poate fi acreditatã ºi de alte organisme,
nu doar de ARACIS. El a arãtat cã profesorii
maghiari sunt de acord inclusiv cu o acreditare provizorie, care presupune ca, timp de
5 ani, examenul de licenþã la UMF sã fie
susþinut la o altã facultate. Referindu-se la
situaþia de la Târgu Mureº, vicepremierul
Marko Bela a afirmat cã discuþiile în coaliþie
privind înfiinþarea unei linii de studiu în
limba maghiarã dureazã de mai bine de
jumãtate de an, însã “conducerea
Universitãþii n-a vrut sã aplice aceste dispoziþii legale”. Marko Bela este de pãrere cã
Universitatea trebuie administratã în comun,

de români ºi maghiari, precizând cã nu se
doreºte scindarea ei. La întrebarea “de ce
trebuie sã plãteascã românii pentru o universitate de stat în limba maghiarã”, Marko
Bela a rãspuns:”ªi maghiarii din România
sunt contribuabili ºi au dreptul ca din impozitul plãtit de ei sã aibã posibilitatea de a
avea un învãþãmânt de stat în limba maternã”. În ceea ce priveºte reorganizarea
administrativ-teritorialã, vicepremierul a
spus cã este “de acord cu direcþia propusã”
de preºedinte, ºi anume, “cã am avea nevoie
de judeþe mai mari, deci de entitãþi administrative”.”În acest moment, în patru judeþe Harghita, Covasna, Mureº ºi Satu Mare suntem la cârmã, ceea ce este un lucru foarte
bun. Vrem o reorganizare prin care comunitatea maghiarã sã nu-ºi piardã posibilitatea
de a fi la decizie în noile entitãþi”, a susþinut
Marko Bela, adãugând cã nu crede cã
aceastã mãsurã poate fi aplicatã anul acesta.
Purtãtorul de cuvânt al PDL, Sever
Voinescu, a precizat cã este prematur sã se
discute despre varianta pe care democratliberalii o vor aborda la negocierile cu
UDMR pe tema reorganizãrii administrativteritoriale, adãugând cã ‘’a se pleca cu o
hartã prestabilitã nu este o soluþie’’. (M.F.)

