ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A N R. 113
din 29 aprilie 2013
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”
domnului Virgil Lazăr
Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă;
Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului
Cluj - “Clujean de onoare” domnului Virgil Lazăr, 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” domnului Virgil Lazăr.
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, domnului Remus Câmpeanu, 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” domnului Virgil Lazăr
Judeţul Cluj reprezintă unul dintre judeţele care beneficiază de o viaţă culturală, artistică,
ştiinţifică şi jurnalistică extrem de intensă şi de bogată în reuşite şi performanţe. Pe parcursul timpului,
în judeţul nostru au activat şi excelat, în domeniile anterior menţionate, personalităţi care au făcut
cinste şi au promovat judeţul nostru pe plan naţional sau internaţional, activând aidoma unor veritabili
ambasadori ai judeţului Cluj.
Una dintre personalităţile de marcă ale presei clujene este domnul Virgil Lazăr, considerat cel
mai vechi şi mai experimentat jurnalist din branşa gazetarilor din Cluj, acesta activând timp de aproape
o jumătate de veac, între anii 1950 şi 1999, pentru aceeaşi publicaţie: „România Liberă”. Fidelitatea sa
remarcabilă a fost dovedită şi după pensionare, când a continuat să scrie, în calitate de colaborator, în
paginile publicaţiei care l-a consacrat, luptând necontenit pentru respectarea dreptului la liberă
exprimare.
În anul 1952 Virgil Lazăr refuză propunerea făcută de lingvistul Dimitrie Marcea de a studia
în URSS şi devine student la Institutul Agronomic din Timişoara, păstrându-şi calitatea de
corespondent salariat al României Libere. De altfel, de-a lungul vastei sale cariere jurnalistice, domnul
Virgil Lazăr a activat la diferite publicaţii şi radiouri răspândite pe teritoriul întregului Ardeal. Astfel,
începând cu jumătatea secolului XX, jurnalistul colaborează la revistele Drapelul roşu din Timişoara
(rubrica „Cutia cu scrisori”), Magazin internațional (rubrica „Bioagricultura în actualitate”, 20022004), Tribuna Ardealului (rubrica „Blitz”, 1993-1995), Magazin, Scrisul Bănăţean, Familia,
Transilvania, Steaua, Tribuna şi Tribuna Ardealului (1993-1995), precum şi la radiourile Radio
Timişoara şi Radio Europa Liberă (după 1989).
În ceea ce priveşte activitatea jurnalistică de pe teritoriul judeţului Cluj, pe lângă publicaţiile
amintite mai sus, după 1989, domnul Virgil Lazăr a mai colaborat la ziarul Ziua de Cluj, unde a
redactat numeroase episoade memorialistice. Totodată, în anul 1993, a contribuit la apariţia
cotidianului de orientare democratică Tribuna Ardealului, unde, în calitate de redactor-şef, a semnat
sute de articole cu pseudonimele V. Lăsleanu, V. Arbore, V. Sibianu şi V. Sighişoreanu.
Analizând retrospectiv întreaga sa carieră şi operă jurnalistică, domnul Virgil Lazăr reprezintă
o adevărată enciclopedie vie a presei româneşti în general, şi a celei clujene în special. Acesta i-a
cunoscut personal pe toţi conducătorii României din perioada ante-decembristă – Regele Mihai I,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu, luând totodată contact şi cu alte figuri proeminente ale
spiritualităţii româneşti, precum Octavian Paler, Iosif Constantin Drăgan, Adrian Marino, Radu Stanca
sau Doina Cornea. Toate interacţiunile sale cu aceste personalităţi, dar şi prezentarea unor situaţii de
viaţă caracteristice regimurilor dinainte de Revoluţie, sunt întâlnite în cartea sa autobiografică
„Radiografia unui timp apus”, apărută sub egida Institutului de Istorie Orală al Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca.
Mai mult decât atât, în anul 2011, ca o dovadă a preţuirii de care acest fost mare jurnalist se
bucură în rândul comunităţii clujene, Virgil Lazăr a primit, în cadrul evenimentului „Balul Operei
Clujene”, ediţia a XVI-a, titlul de „Senior al Cetăţii”.
Povestea vieţii de jurnalist a lui Virgil Lazăr ne descrie o perspectivă mai puţin cunoscută
asupra regimului comunist, surprinzând firele invizibile ale ţesăturii sistemului politic de la Bucureşti.
Este unul dintre puţinii oameni care a avut curajul să trăiască în vitutea unei idei, suprinzând în
scrierile sale mereu momentul prezent, realitatea cotidiană şi astfel, poate fi numit un veritabil martor
al istoriei.

În acest sens, considerăm a fi oportun ca aprecierea de care această personalitate a jurnalismul
românesc şi clujean 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” gazetarului Virgil Lazăr.
Înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare” domnului
Virgil Lazăr şi a însemnelor distinctive ale acestui titlu urmează a se realiza în cadrul unei ceremonii
publice organizate în acest sens 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

