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Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri, 20 martie, recursul primarului UDMR din
Miercurea Ciuc împotriva sentinței Curții de Apel Târgu Mureș prin care instanța a respins
acțiunea edilului împotriva Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) care l-a
amendat pentru discriminarea pe criterii etnice a românilor din Miercurea Ciuc, scrie Dan
Tănasă pe www.dantanasa.ro , preluat de Romanian Global News.

Vezi și EXCLUSIV. Sentință DEFINITIVĂ: primarul UDMR din Miercurea Ciuc, obligat să
scoată mai multe bannere din primărie. VEZI MOTIVUL!

CNCD a admis în data de 16 decembrie 2015 sesizarea Asociației Civice pentru Demnitate în
Europa (ADEC) și a constatat faptul că Instituția Primarului municipiului Miercurea Ciuc,
reprezentantă în acest moment de viceprimarul UDMR Antal Attila, a discriminat români pe
criterii etnice prin impunerea cunoașterii limbii maghiare în mod obligatoriu pentru participanții la
un concurs pentru ocuparea unui post din Primăria Miercurea Ciuc (detalii aici ).

În luna noiembrie 2014, Primăria Miercurea Ciuc, condusă la acel moment de Ráduly
Róbert-Kálmán
(UDMR), a organizat un concurs pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, grad
profesional asistent la compartimentul de Resurse Umane și salarizare și unui post de consilier,
clasa I, grad profesional debutant, funcție publică de execuție la Serviciul de urbanism și
amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea
Ciuc. Limba maghiară a fost condiție obligatorie de înscriere la concurs pentru toți participanții.
De altfel, limba maghiară este obligatorie pentru absolut toate posturile din Primăria Miercurea
Ciuc, după cum am arătat
aici
.

În luna mai 2015, Asociația Civică pentru Demnitate în Europa (ADEC), al cărei președinte sunt,
a sesizat CNCD cu privire la această condiție discriminatorie. CNCD s-a pronunțat prin
Hotărârea nr. 627/16.12.2015, după aproape șapte luni (cu încălcarea prevederilor legale care
preved un termen de 90 de zile pentru emiterea unei hotărâri!), și a constatat existența
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discriminării pe criterii etnice a românilor doar în cazul concursului pentru postul de consilier la
Compartimentul resurse umane și salarizare.

CNCD a aplicat în acest caz Primarului din Miercurea Ciuc o sancțiune contravențională cu
amendă în cuantum de 2.000 de lei pentru fapte de discriminare pe criterii etnice la adresa
românilor. Autorul faptei este UDMR-istul Ráduly Róbert-Kálmán .

Primarul Ráduly Róbert-Kálmán a acționat în judecată CNCD pentru a anula amenda primită
pentru discriminarea pe criterii etnice a românilor .

Curtea de Apel Târgu Mureș a respins în data de 13 mai 2016 acțiunea primarului UDMR din
Miercurea Ciuc. Sentința Curții de Apel Târgu Mureș pe scurt (detalii aici ): „Respinge excepţia
lipsei calităţii procesuale active, invocată de CNCD. Respinge ca neîntemeiată cererea de
chemare în judecată formulată de Instituţia Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, Antal Attila,
(cu sediul ) în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, (cu
sediul) şi cu intervenientul forţat Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa (cu sediul). Cu
drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel
Târgu-Mureş sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.05.2016".

Primarul UDMR din Miercurea Ciuc a formulat recurs împotriva sentinței Curții de Apel Târgu
Mureș, recurs care s-a judecat astăzi, 20 martie, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța
supremă a respins ca nefondat recursul lui Ráduly. Decizia ÎCCJ pe scurt (detalii aici ):
„Respinge recursul declarat de reclamanta Instituţia Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc
împotriva sentinţei nr. 49 din 13 mai 2016 a Curţii de Apel Târgu Mureş – Secţia a II-a Civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 36/43/2016, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată
în şedinţă publică, astăzi, 20 martie 2019".

Primarul UDMR din Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert-Kálmán, rămâne definitiv cu amenda de
2000 de lei pentru discriminarea pe criterii etnice a românilor din Miercurea Ciuc.
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