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Informare
privind evoluŃia cazului de indisciplină academică
de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Evenimentele din data de 22.11.2006, când, în mod agresiv, lectorul Hantz Peter, susŃinut în
mod public de lectorul Kovacs Lehel (coautor intelectual al faptelor aici descrise), a montat plăcuŃe
cu inscripŃii în limba maghiară în 3 clădiri ale UniversităŃii (chemând în prealabil un număr de
ziarişti şi televiziuni pentru a discredita instituŃia), reprezintă un caz grav de încălcare a normelor de
conduită social-academică şi de disciplină universitară. Se înŃelege că simbolistica unei instituŃii
publice este stabilită, şi în România, prin reglementări în baza legislaŃiei în vigoare.
AcŃiunea în forŃă a celor doi este numai un episod dintr-o campanie ce s-a desfăşurat cu
începere din luna octombrie 2005, când cei doi au organizat o manifestaŃie în faŃa UniversităŃii, în
care au lansat lozinci provocatoare, ce chemau la segregarea UniversităŃii, acuzând în mod direct
statul român că i-a răpit minorităŃii maghiare universitatea şi promovând lozinca „DaŃi-ne
universitatea înapoi”. Un grup mic compus aparent din trei persoane, a promovat în presă, în mod
agresiv, lozinca de mai sus.
MenŃionăm, din capul locului, că acŃiunile acestui grup au lăsat în urmă probe materiale şi că
relatarea din informarea de faŃă se bazează riguros pe probele materiale ale acŃiunii demagogice şi
extremiste ale celor doi.
Senatul UniversităŃii Babeş-Bolyai, în reuniunea sa din 22 februarie 2006 (document
nr.2204/22.02.2006), a respins propunerea de segregare a facultăŃilor pe criterii etnice, fără nici un
vot împotrivă, cu numai câteva abŃineri. Deşi această decizie, temeinic motivată şi legal autorizată, a
tranşat problema scindării etnice a facultăŃilor, persoanele amintite au desfăşurat o campanie de
dezinformare a opiniei publice interne şi internaŃionale, căutând, cu orice mijloc, să acrediteze ideea
potrivit căreia în România nu există învăŃământ de stat în limba maghiară.
Universitatea Babeş-Bolyai a informat sistematic organele Statului român (Preşedinte, Primministru, Ministerul EducaŃiei şi Cercetării), organele locale şi organismele europene abilitate asupra
acŃiunilor agresive ale acestui grup, tot mai mult stimulat de politicieni din tară şi din străinătate, ca
şi despre dezvoltările fără precedent din sistemul multicultural existent la Universitatea Babeş-Bolyai
(care asigură învăŃământ complet în limba maghiară la 58 specializări nivel licenŃă şi la 22 programe
de master în limba maghiară, pregătire în limba maghiară la şcolile doctorale, precum şi despre
autonomia de decizie, corespunzătoare practicilor europene, a liniilor de studiu şi a programelor cu
bază linguală).
Campania de dezinformare desfaşurată de cei doi a adus grave prejudicii de imagine
UniversităŃii şi Ńării, obligându-ne să cheltuim energii şi resurse pentru a informa opinia publică
asupra adevărului. Un efect vizibil al acestor prejudicii s-a putut observa la admiterea din 2006,
când, la unele specializări în limba maghiară, nu s-au putut ocupa locurile puse la dispoziŃie.
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AcŃiunea agresivă a dus la contactarea unor premianŃi Nobel şi a altor specialişti pe plan
mondial, pentru a-i mobiliza să protesteze. Acestora li s-a cerut să nu mai viziteze Universitatea
Babeş-Bolyai. S-a argumentat că, din cauza existenŃei UniversităŃii Babeş-Bolyai, nu există
învăŃământ superior de stat în limba maghiară, iar Universitatea clujeană trebuie demantelată.
Dezinformarea şi reaua-credinŃă au mers până acolo, încât personalităŃilor cărora li s-a acordat titlul
de doctor honoris causa li s-a cerut să restituie diploma - ceea ce este un gest incalificabil şi fără
precedent. Desigur că multe personalităŃi au înŃeles, în cele din urmă, că sunt induse în eroare de
campania sus-numiŃilor. Bunăoară, laureatul premiului Nobel, domnul Elie Wiesel, şi-a retras
semnătura de pe documentele improvizate ale grupului celor amintiŃi. Campania de minciuni şi
falsuri, induse conştient opiniei internaŃionale şi cetăŃenilor României a fost însoŃită de calomnii la
adresa conducerii universităŃii şi a reprezentanŃilor legitimi ai liniei maghiare, solicitând, la început,
demiterea acestora din urmă.
În aceste condiŃii, Rectorul UniversităŃii Babeş-Bolyai a adresat o scrisoare publică celor doi
menŃionaŃi mai sus, avertizându-i să înceteze campania de denigrare a UniversităŃii Babeş-Bolyai,
sub sancŃiunea adoptării faŃă de ei a unor măsuri disciplinare ferme, conform reglementărilor legale
în vigoare. Campania de minciuni a continuat cu şi mai mare virulenŃă, susnumiŃii acuzând profesori
ai UniversităŃii că sunt „naŃionalişti incurabili”, pe şeful delegaŃiei UE la Bucureşti, Johnatan
Scheele, că „dă dovadă de vederi înguste”, pe universitarii maghiari care nu le împărtăşeau opiniile,
că nu reprezintă interesele maghiare, cerând demisia prorectorilor unguri şi a celor care au dat
declaraŃii împotriva lor.
Cei doi au cerut au cerut profesorilor maghiari să se retragă din structurile de conducere ale
facultăŃilor şi ale universităŃii, să boicoteze activitatea universităŃii şi să provoace haos.
In situaŃia creată, cu aprobarea Senatului UniversităŃii, Rectorul a sesizat Comisia de Etică
a UniversităŃii, asupra cazului de indisciplină apărut. Dând curs raportului Comisiei de etică din
data de 10.07.2006, Rectorul UniversităŃii a dat avertisment la două dintre cele trei cadre didactice
implicate (Decizia nr.10526/14.07.2006), pentru absenŃe de la cursuri şi grave prejudicii de imagine,
pentru discreditarea sistematică, bazată pe falsificări, a UniversităŃii Babeş-Bolyai pe plan intern şi
internaŃional, avertizându-i că, dacă vor continua această campanie, vor fi luate măsuri mai drastice
împotriva lor.
Cu toate că au fost avertizaŃi asupra sancŃiunilor pe care faptele lor le atrag, în toamna anului
2006, lectorii Hantz Peter şi Kovacs Lehel au reluat campania, de data aceasta în termeni şi mai
provocatori şi cu obiectiv precis de a declansa dezordine în Universitate, tulburări etnice şi tensiuni
între liniile de studii română, maghiară, germană şi programele de studii cu bază linguală.
S-a ajuns până acolo, încât Kovacs Lehel a dat „ultimatum” UniversităŃii, conform căruia,
dacă până în 19 noiembrie 2006 nu vor fi dublate inscripŃiile româneşti de pe clădiri şi birouri cu
inscripŃii în limba maghiară, grupul lor o va face cu de la sine putere. S-a încercat, astfel, să se
profite în mod demagogic de preocupările fireşti ale Universitatea Babeş-Bolyai de a-şi dezvolta
profilul multicultural, inclusiv simbolistica, în cadrul oferit de legislaŃia României. MenŃionăm că
Universitatea Babeş-Bolyai are programe în domeniul simbolisticii, din care fac parte, de pildă:
Parcul Memoriei Universitare, Muzeul UBB, deja înfiinŃate şi de care pot beneficia oricare dintre
programele universităŃii. In numele adevărului, suntem datori să menŃionăm faptul că au fost
divergenŃe în interiorul liniei de studii maghiare, care au împiedicat multe din programele
administraŃiei UniversităŃii.
Rectorul UniversităŃii Babeş-Bolyai a transmis o scrisoare de avertizare
(nr.17.128/13.11.2006) lui Hantz Peter şi Kovacs Lehel, punându-le în vedere să renunŃe la agresarea
instituŃiei şi la acŃiuni care nu au autorizarea administraŃiei UniversităŃii, prevenindu-i că, în caz
contrar, sunt pasibili de cele mai severe sancŃiuni.
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In pofida avertismentului, cei doi au procedat la acŃiuni de agresare, tocmai în ziua în care
Universitatea Babeş-Bolyai şi-a deschis expoziŃia de prezentare a ofertei educaŃionale în incinta
Parlamentului European de la Bruxelles, expoziŃie pregătită cu ocazia votului Comisiei de relaŃii
Externe a Parlamentului, cu privire la integrarea României în UE. Deşi au încercat să afecteze în
mod substanŃial acest eveniment internaŃional, expoziŃia UniversităŃii Babeş-Bolyai la Bruxelles a
fost unanim apreciată drept un succes.
In contextul acŃiunilor agresive, Rectorul a convocat Consiliul de AdministraŃie al
UniversităŃii Babeş-Bolyai, spre a solicita opinia facultăŃilor. Consiliul de administraŃie, fără nici
un vot împotrivă, a dat mandat Rectorului (prin Hotărârea nr. 20.586/22.11.2006) să deschidă
procedura de sancŃionare cu excluderea celor doi din corpul didactic. ReprezentanŃii tuturor
facultăŃilor (români, maghiari, germani şi evrei) au susŃinut această rezoluŃie, iar prorectorii maghiari
au afirmat că nu se opun măsurilor, însă în mod formal se abŃin.
Sub asaltul continuu al atacurilor mincinoase la adresa instituŃiei, Rectoratul a procedat
conform mandatului Consiliului de AdministraŃie. Având în vedere încălcarea sistematică a
disciplinei universitare, tulburarea liniştii publice, a programului didactic şi de cercetare, Rectorul a
propus Senatului UniversităŃii Babeş-Bolyai excluderea celor doi din corpul didactic, cerând
totodată deschiderea procedurilor de anchetă disciplinară, care să conducă la adoptarea măsurilor de
sancŃionare specifice dreptului muncii. Senatul, în reuniunea din data de 27.11.2006, a aprobat
aceste propuneri cu majoritatea voturilor, pronunŃându-se numai 9 voturi împotrivă, din totalul de 83
de reprezentanŃi în Senat (72 votând pentru propunerea de sancŃionare cu excludere). In mod
evident, votul nu a fost unul etnic, după cum se insinuează. Dintre reprezentanŃii maghiari, doar şapte
au votat contra sancŃionării, restul votând pentru, iar dintre reprezentanŃii români, doar doi s-a opus
sancŃunii. ReprezentanŃii germani şi evrei au votat pentru sancŃionarea propusă de Rectorat.
Comisia de disciplină, instituită prin Hotărârea Senatului UniversităŃii Babeş-Bolyai, şi-a
desfăşurat activitatea potrivit prevederilor Statutului personalului didactic, încunoştinŃându-i pe cei
doi cu privire la data şi ora audierilor. Lectorii Hantz şi Kovacs au refuzat să se prezinte la lucrările
comisiei, a cărei activitate au ignorat-o într-atât, încât au chiar organizat conferinŃă de presă în
paralel cu lucrările comisiei, pe treptele de la intrarea în Universitate, căutând din nou să
discrediteze, în mod iraŃional, instituŃia. Comisia de disciplină a elaborat Raportul înregistrat sub
nr.20.613/4.12.2006, în care se propune, pe baza materialului probator, sancŃionarea celor doi cu
concedierea pentru abateri disciplinare.
Pentru evenimentele din data de 22.11.2006, administraŃia UniversităŃii a depus plângere la
autorităŃile competente să cerceteze aceste fapte de tulburare a ordinii şi liniştii universitare,
petrecute în condiŃii de amplă mediatizare, în vederea angajării răspunderii celor vinovaŃi, potrivit
prevederilor legale.
După reuniunea Senatului din 27 noiembrie 2006, sub presiunea grupului de susŃinători ai
celor doi, prorectorii maghiari şi-au prezentat demisia. Demisia a fost acceptată imediat, iar
atribuŃiile acestora au fost redistribuite, în cadrul Colegiului Senatului, celorlalŃi patru prorectori.
Rectorul a solicitat liniei maghiare să deschidă procedurile pentru alegerea noilor prorectori.
Procedura este în derulare.
Imediat după reuniunea Senatului din 27 noiembrie 2006, au fost făcute presiuni fără
precedent prin presă, prin intervenŃia episcopilor maghiari, prin apeluri personale şi ameninŃări la
adresa celor care au susŃinut poziŃia rectorului în Senat, producând o situaŃie stranie pentru senatorii
maghiari, acuzaŃi ca fiind „trădători ai naŃiunii, vânduŃi românilor”.
Presiunea s-a amplificat prin intervenŃia episcopilor Tökes şi a liderului Marko Bela, precum
şi a altor reprezentanŃi oficiali ai UDMR la nivel naŃional sau local. ReprezentanŃii UDMR local, au
participat, de altfel, la mitingul organizat în 7 decembrie 2006, de solidarizare cu cei doi, la care au
fost aduşi chiar şi elevi sau oameni în vârstă pentru a mări impresia mediatică.
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Cei menŃionaŃi au continuat să desfăşoare o campanie mincinoasă pe plan intern şi
internaŃional şi au solicitat intervenŃia europarlamentarilor maghiari, a autorităŃilor statului maghiar,
a consulului maghiar din Cluj-Napoca. Cei doi ameninŃă că vor continua agresiunile şi au cerut
demisia din funcŃie a celor care au votat altfel decât au dorit ei, acuzându-i de „naŃionalism şi
criptocomunism”.
Este de subliniat că prorectorii din partea liniei maghiare, care recent au demisionat,
reformulându-şi părerile, nu au făcut faŃă rolului. Încă din momentul alegerii lor ca prorectori, au fost
vehement contestaŃi de senatorii maghiari radicali, nemulŃumiŃi că nu au ocupat, ei, poziŃiile de
prorector. Conflictele (adesea personale) din interiorul liniei maghiare de studiu, între moderaŃi şi
radicali, au fost exploatate de cei doi, care, fără a fi constituit vreun organism legal, s-au autoproclamat drept purtători de cuvânt ai universitarilor maghiari.
Este clar că aceste acŃiuni sunt prelungirea unor acŃiuni politice, din Ńară şi din afara ei. Se
ştie, de altfel, că eventuala dezmembrare a UniversităŃii Babeş-Bolyai este un veritabil obiectiv
politic, frecvent invocat, spre exemplu, de episcopul Lazslo Tokes şi de alŃi oameni politici, care
consideră, în mod fals, că dorinŃele lor în materie de învăŃământ superior nu se pot rezolva decât prin
scindarea UniversităŃii Babeş-Bolyai.
Episodul „plăcuŃelor” face parte dintr-o campanie veche, însă reluată periodic la sugestia
unor forŃe politice. Acest episod nu are nimic de a face cu dezvoltarea multiculturalismului la
Universitatea Babeş-Bolyai, această instituŃie având o strategie notorie, examinată riguros şi
apreciată pe plan interntional. Dovadă sunt, de pildă, declaraŃiile Înaltului Comisar OSCE pentru
minorităŃi, Max van der Stoel, care a arătat foarte clar că UBB şi-a făcut datoria şi a declarat că, în
realitate, multiculturalismul UniversităŃii Babeş-Bolyai se situează la nivelul practicilor europene (a
se vedea volumul Cultural and edicational rights in the enlarged Europe, J. De Groof, G. Lauwers,
Wolf Legal Publishers, Nijmegen, Olanda, 2005). De asemenea, multiculturalismul UniversităŃii a
fost apreciat de serviciile din subordinea Preşedintelui Parlamentului European, care şi-au exprimat
îngrijorarea privind campania pentru destructurarea UBB, “într-un fel care nu se practică nicăieri în
Europa”, precum şi speranŃa că bogăŃia multiculturală şi moştenirea etnică a UniversităŃii BabeşBolyai vor fi păstrate, continuând, astfel, să servească drept exemplu măreŃ şi reprezentativ al
varietăŃii culturale (România Liberă, 28.06.2006).
Realitatea sistemului multicultural al UniversităŃii Babeş-Bolyai este demonstrată cu
prisosinŃă de statisticile actuale. Printre altele, Universitatea clujeană înregistrează cel mai mare
număr de studenŃi maghiari din istoria Transilvaniei (în ultimii zece ani , efectivul s-a mărit de patru
ori, ajungând la peste 10.000), cel mai mare număr de specializări în care se studiază exclusiv în
limba maghiară şi cel mai mare număr de programe de masterat, de cursuri universitare, cărŃi, studii
publicate în limba maghiară, din care o foarte mare parte în editurile care au legătură organizaŃională
cu Universitatea.
Afectarea unei instituŃii de talia UniversităŃii Babeş-Bolyai, prin astfel de provocări, are şi
alte semnificaŃii, decât episodul „plăcuŃelor”. Aceste semnificaŃii se referă, în primul rând, la efortul
dus de instituŃii precum universităŃile Partium şi Sapientia, de a deplasa intreresul înspre programele
lor, precum şi la competiŃia universităŃilor din această parte a Europei pentru atragerea de studenŃi.
Semnalăm faptul că, din nefericire, autorităŃile statului maghiar (Preşedinte, Parlament,
europarlamentari, miniştri) încurajează şi susŃin această campanie dusă cu mijloace fără precedent.
Acestea sunt faptele şi interpretările lor, aşa cum rezultă din desfăşurarea evenimentelor,
atitudinile publice ale celor menŃionaŃi. In orice clipă, Rectoratul poate pune la dispoziŃie probele şi
aduce toate detalierile necesare.
Rector,
Prof.dr. Nicolae Bocşan
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