SESIZARE
PRIVIND SĂVÂRȘIREA UNEI FAPTE DE DISCRIMINARE

În atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
• Numele și prenumele persoanei care sesizează:
Asociația „PRO VITA” filiala București, prin reprezentant legal
• Adresa/ coordonatele de contact ale persoanei care face sesizarea:
Adresa de corespondență: OP 15 – CP 410, București
provitabucuresti@yahoo.com

sau

email

•Număr de telefon al persoanei care face sesizarea:
Tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80
• Conținutul plângerii:
Într-un articol publicat la data de 17 mai 2013 pe unul dintre blogurile găzduite de ediția
electronică a cotidianului „Adevărul”, autorul Alex Dumitriu acuză Biserica Ortodoxă
Română că ar fi „o organizaţie anti-umană, criminală şi anti-viaţă, al cărei scop pare a
fi propăşirea suferinţei şi mizeriei, a misticismului şi necunoaşterii, pentru propria lor
bunăstare”.
Afirmația, prin acuzațiile aduse, constituie discriminare vădită și incitare la ură pe criteriu de
religie, acte ale cărei victime sunt Biserica Ortodoxă Română și cetățenii de religie creștinortodoxă, printre care se numără membrii subscrisei asociații.
Subscrisa, ca organizație care se fundamentează pe valorile creștin-ortodoxe, menționez în
mod expres, având în vedere prevederile art. 20 (1) din Ordonanța nr. 137/2000 privind
prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, că mă consider vizată direct de
aceste afirmații defăimătoare, întrucât Biserica Ortodoxă este o comunitate de credință
creștină și este alcătuită din toţi credincioşii: ierarhie, preoți, laici. Aceştia împreună
formează „poporul lui Dumnezeu”, adică Biserica.
De aceea, nu consider că autorul articolului se poate prevala de aceea că ar fi vizat prin
afirmațiile sale doar ierarhia B.O.R., ci a avut în vedere specific incitarea la ură contra
creștinilor ortodocși.
De asemenea, în întătirea calității procesuale active al subscrisei, arăt că unul dintre
obiectivele statutare ale subscrisei este „afirmarea și apărarea principiilor, ideilor, moralei şi
tradiţiilor creştin-ortodoxe prin orice mijloace legale.”

Apreciez că prin nepedepsirea faptei de discriminare se aduce chiar atingere stării de
siguranță a cetățenilor creștini ortodocși, aceasta fiind de natură să determine o atitudine
nefirească, de discriminare și marginalizare în societate a acestora.
Pentru aceste considerente, vă solicit verificarea celor arătate și luarea măsurilor legale care
se impun pentru tragerea la răspundere a celui vinovat.
Atașez articolul, care poate fi accesat și la adresa http://adevarul.ro/news/societate/boruembrionu-1_5195518e053c7dd83fa4cf9b/index.html sau linkul scurt adev.ro/mmwvm0
•Datele de identificare ale persoanei pe care o acuz de discriminare:
Alex Dumitriu
Autor de blog găzduit de cotidianul „Adevărul”
Adresa și alte date de contact necunoscute.
Cu prețuire deosebită,

Președinte
Bogdan I. Stanciu

