
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINăRII

Secretariatul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN

Nr. De Iesire A/1/03.12.2020

Semnătură secretar, _________________

Către,

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 București

Telefon: +4 021 312.65.78; +4 021 312.65.79

Mail: support@cncd.ro

DOMNULE PREȘEDINTE, CSABA FERENC ASZTALOS,

Prin prezenta, subsemnatul, OLTEANU COSMIN, având CNP 5000825045361, legitimat cu CI seria
ZC, nr. 338949, președinte al Asociației THE NEW PAGAN DAWN, asociație cu caracter cultural,
filosofic și educativ, are drept scop promovarea incluziunii sociale a minorităților și grupurilor de risc,
ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele
păgâne/neopăgâne și despre științele ezoterice, înregistrată in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub
numărul 1458/A/2020, autorizata prin Certificatul de Înregistrare in Registru in dosarul nr.
716/300/2020 de la Judecătoria Sectorului 2 București, având CUI 43093143, cu sediul în Str. Grigore
Ionescu, nr. 63, bl. T73, sc. 2, et. 4, ap. 42, Sector 2, București 023674, România și adresa postala
temporara in București, str. Zambilelor, nr. 2, bl. L2, sc. 2, ap. 62, Sector 2, mail
secretariat@thenewpagandawn.eu, telefon 0373769894, 0745686833, formulez prezenta:

SESIZARE

În temeiul Legii OG 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu
respectarea prevederilor legale și a Constituției României prin care solicit constatarea şi sancționarea
abuzurilor învederate de subsemnatul și Consiliul Director al Asociației mai sus menționate, și anume:
Olteanu Cosmin (președinte); Mona Agrigoroaiei (prim-vicepreședinte); Lavric Ioan (vicepreședinte
secund); Huțuțui Corneliu (secretar); Serețan Emanuel (trezorier), pentru acțiunile legate de publicarea
și funcționarea unor direcții polițienești ce investighează asa-zise infracțiuni de “Satanism”, lucru ce
contravine libertății religioase, vieții private si este de natura sa producă un prejudiciu comunității
demonolatre din România.

In fapt articolele încălcate de Inspectoratele Județene de Politie sunt:

1. Constituția României, art. 29, alin. 1:
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“(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi
îngrădite sub nici o forma. Nimeni nu poate fi constrâns și adopte o opinie ori sa adere la o
credință religioasa, contrare convingerilor sale.”

2. Legea Cultelor nr. 489/2006, art. 2:

“(1) Libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o
religie, de a și-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile și
ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educație religioasă, precum și libertatea de a-și păstra sau
schimba credința religioasă.

(2) Libertatea de a-și manifesta credința religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri
decât al celor care sunt prevăzute de lege și constituie măsuri necesare într-o societate democratică
pentru securitatea publică, protecția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protejarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.”

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, art. 2

“(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere,
restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate,
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.”

Corelat cu art. 2, alin. 4:

“(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează
sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un
grup de persoane sau o comunitate față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități
atrage răspunderea contravențională conform prezentei ordonanțe, dacă nu intră sub incidența
legii penale.”

Practic autoritățile polițienești nu înțeleg ce înseamna Satanismul si considera ca Satanismul
reprezinta un set de infracțiuni, ostile tarii si neamului in numele lui Satan. Totuși, Satanismul
reprezinta modul liber de a gândi. Satanismul modern este o filozofie bazată pe Biblia Satanică
și pe Biserica lui Satan, fondată de Anton Szandor LaVey. În această filozofie, Satan devine un
simbol pozitiv, arhetip al sinelui și al ego-ului. Filozofia Bisericii Satanice are la bază
următoarele caracteristici:

Individualismul fundamental, bazat pe conceptul nietzschean că individul este singurul responsabil
pentru viața sa și că trebuie să se ridice peste perceputa conformitate a maselor pentru a găsi o cale în
viață. În acest sens, satanismul fiind influențat de libertarianism, LaVey declară că „sataniștii sunt
născuți nu făcuți... au o boală numită independență”. De asemenea, sataniștii se opun religiilor care
plasează oamenii într-un raport de subordonare față de zei (iudaismul, creștinismul, islamul etc.).
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Denumirea curentului satanist modern pornește de la „Satan”, adversarul spiritual al demiurgului din
tradiția religioasă iudeo-creștină, nume folosit pentru a simboliza respingerea de către sataniști a
principiilor majore ale religiilor iudeo-creștine.

Simbolul Satan – în satanismul modern nu este zeu, ci doar un simbol pentru dumnezeu, care la rândul
lui este performat și satisfăcut de satanistul însuși. LaVey propune că toți zeii sunt creații ale
credincioșilor și că în acest fel venerația zeilor este prin extensie, venerația creatorului acestor zei
(credinciosul). O dogmă a satanismului modern este: „Eu sunt dumnezeul meu”. Cel mai important
eveniment din calendarul satanic este ziua de naștere a credinciosului, aceasta reprezentând și nașterea
dumnezeului său. Un fapt surprinzător despre satanismul modern este că Satan, perceput ca „diavol” în
cultura populară, nu este venerat, fiind considerat doar un arhetip literar care este un exemplu de
opoziție față de umilință și credință. În filozofia laveyană, cultul „diavolului” este văzut ca fiind doar o
inversare a creștinismului și o înțelegere greșită a satanismului.

Satanismul teist

Satanismul teist (cunoscut și sub numele de Satanism tradițional sau satanism spiritual) este o credință
satanistă bazată pe ideea că Satan este o divinitate sau forță supranaturală care trebuie venerată sau
respectată. Alte caracteristici specifice includ credința în magie, care este controlată prin intermediul
unui ritual, și devotamentul. Spre deosebire de satanismul laveyan, satanismul teist îl consideră pe
Satan o ființă reală și nu un simplu simbol al individualismului.

Luciferianismul

Luciferianismul este credința în care trăsăturile esențiale și inerente lui Lucifer sunt venerate. Aceasta
este des identificată cu mișcarea satanistă din cauza conceptelor de „Satan” și „Lucifer” sau sunt
considerate aspecte diferite ale aceleiași ființe, partea materială și partea spirituală. Unii acceptă această
asociere, în timp ce alții o resping, văzând în Lucifer un ideal mai pozitiv decât Satan. Mișcarea a fost
inspirată de miturile egiptene, romane, grecești, de gnosticism și de ocultismul tradițional occidental.

Palladismul

Palladismul este numele dat unei mișcări asociate satanismului teist. Denumirea provine de la
zeul Pallas și se referă la înțelepciune și știință.

Ophite Cultus Satanas

Ophite Cultus Satanas (pronunțat Sathanas) sau Our Lady of Endor Coven, a fost un cult satanic fondat
în 1948 de către Herbert Arthur Solane în Toledo, Ohio. Mișcarea a fost puternic influențata de cartea
lui Hans Jonas, The Gnostic Religion, și este caracterizată de credința în Satan; Cultus Satanus (ro:
Cultul lui Satan) , iar Ophite face trimitere la secta lui Ophites. Doamna din Endor (The Lady of Endor)
este o referinta la Vrajitoarea din Endor (Witch of Endor).
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Demiurg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Divinitate
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Având in vedere cele învederate anterior și rolul nostru de reprezentare a cultelor neopăgâne, inclusiv
cultul demonolatru (satanismul teist), cat și reprezentarea conferita de grupul tematic Ucenicii
Întunericului, reprezentat de Lavric Ioan dorim ca cele 48 de Inspectorate Județene sau de sector de
poliție și in consecință, site-ul Politiei Romane, ori Ministerul Afacerilor Interne și Politia Romana sa
desființeze anchetarea Satanismului, ce se aseamănă mult cu vechea Inchiziție și compendiumul
Malleus Maleficarum, ce a reușit sa producă nenumărate victime de-a lungul istoriei, documentate ca și
Holocaustul Pagan, cat și sa corecteze aceste informații publicate pe site-urile acestora.

Cei responsabili de aceste fapte sunt Politia Romana și Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul in Piata
Revoluției nr.1 A, sector 1, București, telefon 021/303.70.80, reprezentata de dl ministru, Marcel Vela
și șeful Politiei Romane, Bogdan Despescu.

Comunitatea politeistă, pe care din 2016, Asociația THE NEW PĂGÂN DAWN o reprezintă,
prin partenerii săi interni, sau externi nu a beneficiat și nu a cerut și nici nu va cere in viitor să fie
favorizată in vreun fel sau altul. Astfel, e profund greșit din punct de vedere legal, moral și din punct de
vedere al atitudinii protective și interesul față de libertatea publică a cetățenilor români și a rezidenților
străini in România să fie supuși defăimării, instigării la ura si discriminare, cat si sa poate fi supuși unor
acte de abuz pe criterii religioase, fapt pentru care aceste fapte trebuiesc sancționate de urgenta.

Vă solicit ca, pe lângă aplicarea legii, să o analiză asupra păstrării integrității democrației și a
impactului, pe care aceste măsuri le au la nivelul statului.

De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluționare a acestei pețiții, cat și nr. de
înregistrare aferent acestei solicitări pe adresa de mail secretariat@thenewpagandawn.eu.

Cu stimă și respect vă transmitem prezenta,

Dată, Semnătură președinte TNPD, Semnătură președinte UI,

3 DECEMBRIE 2020 _______________________ ___________________
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