ADEC înlocuiește din nou statul român în Covasna: Președintele CJ Covasna și directorul Muzeului Națio
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Tribunalul București a admis vineri, 27 septembrie a.c., acțiunea Asociației Civice pentru
Demnitate în Europa (ADEC) și la obligat pe președintele Consiliului Județean Covasna și pe
directorul Muzeului Național Secuiesc să respecte limba oficială de stat în cazul unei inscripții
amplasată pe fațada clădirii în care funcționează Galerile de artă din Sfântu Gheorghe, scrie
Dan Tanasă pe www.dantanasa.ro , preluat de Romanian Global News.

Asociația Civică pentru Demnitate în Europa (ADEC), condusă de Dan Tanasă în calitate de
președinte-fondator, s-a adresat instanței de judecată pentru a-l obliga pe președintele
Consiliului Județean Covasna, Tamas Sandor, lider al organizației UDMR din Covasna, și pe
directorul Muzeului Național Secuiesc, Vargha Mihaly, să respecte limba oficială de stat în
România în cazul unei inscripții amplasată nelegal pe fațada clădirii în care funcționează
Galeriile de artă din Sfântu Gheorghe.

Instanța a dat câștig de cauză ADEC și l-a obligat pe liderul UDMR Tamas Sandor, dar și pe
directorul Vargha Mihaly, să respecte limba oficială de stat.

Soluția Tribunalului București pe scurt (detalii aici): „Respinge excepţiile inadmisibilităţii şi a
lipsei de interes în promovarea cererii de chemare în judecată ca nefondate. Admite cererea.
Obligă pe pârâţi să amplaseze inscripţia în limba maghiară „Keptar" de pe faţada imobilului în
care funcţionează Galeriile de artă Gyarfas Jeno din Mun.Sf.Gheorghe, sub inscripţia în limba
oficială de stat „Galeriile de artă" amplasată pe faţada aceluiaşi imobil. În temeiul art.453 cpc.
obligă pe pârâţi la plata către reclamantă a sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată
(reprezentând taxă judiciară de timbru). Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care
se va depune, în caz de formulare, la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată
azi, 27.09.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei".
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