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Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, prezent la Zalau, la Congresul Consiliul
Reprezentantilor Unionali sustine ca, nu

doreste sa comenteze informatiile ca Marko Attila ar fi fugit in Budapesta, afirmand ca
pe numele acestuia nu exista o interdictie de a parasi tara. A avut de cateva saptamani
o intrevedere cu el si l-a sfatuit ce ar fi bine sa faca, insa Kelemen Hunor declara ca e
secret ce s-a discutat.

Toti lideri UDMR din tara s-au intalnit, azi la Zalau, la o sedinta destinata adoptarii
noului statut al Uniunii.

"Nu comentez in nici un fel, nu are nici o restrictie de a calatori unde doreste, cand va
avea o restrictie de a parasi tara atunci voi comenta, pana atunci nu am ce comenta unde
sta si ce face. Acum cateva saptamani m-am vazut cu el, eu am vrut sa il conving de
anumite lucruri, a fost o discutie privata nu pot sa va spun. Va fi decizia lui daca isi va da
demisia sau nu, este decizia lui daca se intoarce sau nu se intoarce, eu stiu ce i-am spus,
nu stiu ce va decide el. V-am spus ca a fost o discutie privata nu pot sa va spun. Cat
despre acuzatiile care i se aduc nu cunosc dosarul, eu cred ca acuzatii colective in
cadrul unei comisii sunt de discutat fiindca foarte multi din aceste comisii cu buna
intentie au acceptat acele evaluari facute de evaluatori acreditati si nu aveau nici
calitatea, nici capacitatea de a pune sub indoiala acele evaluari. Deci ei nu au furat, nu au
luat, nu au influentat nici o decizie. Un om care nu are pregatire, dar institutional face
parte din comisie, nu are cum sa stie daca acele evaluari sunt corecte sau nu sunt
corecte. E de discutat faptul daca o comisie in ansamblul ei poate fi sau trebuie pusa sub
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acuzare, dar cum nu am elementele din acest dosar nu as vrea sa comentez cazul
propriu zis."
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