ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A N R. 111
din 29 aprilie 2013
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”
doamnei Doina Cornea
Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă;
Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului
Cluj - “Clujean de onoare” doamnei Doina Cornea, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj,
domnul Horea Uioreanu;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 89/10.03.2011 privind instituirea titlului de Cetăţean
de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 138/28.11.2003 privind aprobarea Statutului judeţului
Cluj, modificată prin H.C.J. nr. 221/17.11.2005;
- Ordonanţei Guvernului nr. 53/16.08.2002, privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de
onoare” doamnei Doina Cornea.
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele
Consiliului Judeţean Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul
prevăzut de lege, Serviciului Relaţii Publice, doamnei Doina Cornea, precum şi Prefectului Judeţului
Cluj, şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe
pagina de internet “www.cjcluj.ro”.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

HOREA UIOREANU

SIMONA GACI
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de
Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” disidentei anticomuniste Doina Cornea
Judeţul Cluj reprezintă unul dintre judeţele care beneficiază de o viaţă culturală, artistică,
ştiinţifică şi sportivă extrem de intensă şi de bogată în reuşite şi performanţe. De-a lungul timpului, pe
teritoriul judeţului nostru au activat şi locuit numeroase personalităţi care, prin activitatea lor, au făcut
cinste şi au promovat judeţul nostru pe plan naţional sau internaţional, activând aidoma unor veritabili
ambasadori ai judeţului Cluj.
Una dintre aceste personalităţi de excepţie ale judeţului Cluj este doamna Doina Cornea,
traducătoare, publicistă şi, mai presus de toate, disidentă anticomunistă. Astfel, în anul 1948 aceasta a
devenit studentă a Facultăţii de Litere din Cluj, secţia franceză-italiană, unde a fost remarcată de către
profesorul Henri Jacquier, cel care avea să îi conducă ulterior lucrarea de licenţă şi care îi va propune
un post de asistentă la această facultate. După căsătorie, în anul 1958, doamna Doina Cornea s-a mutat
definitiv în Cluj-Napoca, unde a devenit asistentă stagiară, apoi titulară la Facultatea de Filologie a
Universităţii din Cluj.
Identificată în Occident, în anii 1980, drept una dintre figurile emblematice ale disidenţei
româneşti, Doina Cornea s-a remarcat în ultimul deceniu de comunism prin susţinerea unui discurs de
revigorare spirituală a societăţii, cu accente religioase şi ştiinţifice. Opoziţia doamnei Cornea faţă de
regimul dictatorial dovedeşte un caracter profund unic, la baza căruia se găseşte un nucleu moral
rezultat din îmbinarea unei varietăţi de curente filozofice al căror punct comun l-a reprezentat
învăţătura Şcolii Ardelene, al cărei demn urmaş este.
Un moment de cumpănă, care a conturat trăsăturile viitoarei atitudini a Doinei Cornea, a fost în
jurul anului 1975, atunci când Nicolae Ceauşescu a cerut tuturor angajaţilor din instituţiile statului să-i
jure credinţă. Doina Cornea a returnat hârtia de acceptare a jurământului fără să o semneze. În 1980, a
realizat primul „samizdat”, adică un volum fabricat manual, distribuit prin reţele de prieteni,
Încercarea labirintului, urmat de alte patru traduceri-samizdat din limba franceză.
Între anii 1982 şi 1989, Doina Cornea a luat poziţie faţă de problemele legate de realitatea
cotidiană, difuzând prin intermediul postului de Radio „Europa Liberă” peste 31 de materiale
protestatare în care a făcut referire la o serie de probleme grave care afectau societatea românească a
acelor ani, respectiv aşa-zisa „sistematizare” a satelor, nevoia unei reforme profunde, problemele
învăţământului sau cele privind cultul greco-catolic. Drept urmare, în anul 1983 a fost destituită de la
catedra Facultăţii de Filologie din Cluj, fiind supusă ulterior unui întreg arsenal de represalii totalitare:
anchete, interogatorii, ameninţări şi chiar bătăi. Împreună cu fiul ei, Leontin Iuhas, a răspândit, la 15
noiembrie 1987, 160 de manifeste de solidaritate cu muncitorii protestatari din Braşov. Pentru acest
gest, ambii au fost arestaţi timp de cinci săptămâni. Ulterior a devenit, până în 21 decembrie 1989,
prizonieră în propriul domiciliu. Deşi Securitatea a încercat să zădărnicească acţiunile Doinei Cornea
prin mobilizarea tuturor forţelor şi instrumentelor de care dispunea, nu a reuşit să o reducă la tăcere. În
ciuda ameninţărilor şi a injuriilor formulate la adresa sa, Doina Cornea a continuat să militeze pentru
libertatea personală, pentru o viaţă trăită sub semnul adevărului şi pentru un comportament social bazat
pe implicare şi solidaritate. Doina Cornea a scris neîncetat la Radio Europa Liberă, a continuat să se
adreseze cetăţenilor României, familiei Ceauşescu, activiştilor PCR şi avea în permanenţă un set de
scrisori adresate tinerilor. Ultima, dar nu cea din urmă, dovadă a opoziţiei înverşunate faţă de regimul
totalitar, a fost în data de 21 decembrie 1989, când a participat la manifestaţia stradală iscată pe străzile
Clujului, sub ameninţarea gloanţelor.

După revoluţie, doamna Doina Cornea a fost co-fondatoare a Forumului Democrat Antitotalitar
din România precum şi membră fondatoare a Grupului pentru Dialog Social, a Alianţei Civice şi a
Fundaţiei Culturale Memoria. De asemenea, disidenta anticomunistă a publicat peste 100 de articole în
diferite ziare şi reviste, participând totodată şi la numeroase conferinţe interne şi internaţionale.
Doina Cornea este o luptătoare sacrificată voluntar pentru libertatea şi bunăstarea poporului
român, oferind totul, fără să ceară nimic în schimb. Personalitatea Doinei Cornea a reunit virtuţi şi
valori aproape singulare în societatea românească şi, în acest fel, a rămas un reper istoric şi moral
demn de orice soclu şi de preţuire. Tocmai de aceea, este demnă de recunoaşterea tuturor meritelor şi
contribuţiilor pe care le-a avut la eliberarea ţării noastre de sub pecetea dureroasă a comunismului.
Ca o dovadă a recunoaşterii internaţionale a meritelor sale excepţionale, în anul 2009, la Cluj,
doamna Doina Cornea a primit din partea ambasadorului Franţei în România, Henri Paul, Legiunea de
Onoare în grad de Comandor.
În acest sens, considerăm a fi oportun ca aprecierea de care această personalitate trebuie să se
bucure din partea autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a comunităţii întregului judeţ să se
materializeze prin conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare”
disidentei anticomuniste Doina Cornea.
Înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare” doamnei Doina
Cornea şi a însemnelor distinctive realizate în acest sens urmează a avea loc în cadrul unei ceremonii
publice organizate de către Consiliul Judeţean Cluj.
În conformitate cu prevederile art. 97, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit prezentul proiect de
hotărâre cu sprijinul Secretarului Judeţului Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice, persoana de contact
fiind domnul Alin-Ciprian Iuga, şef serviciu, proiect ce urmează să parcurgă etapele prevăzute în
Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj.
PREŞEDINTE,
HOREA UIOREANU

