București, 09 decembrie 2014

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, Cod unic de înregistrare 18074434, înregistrată în
registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial al Judecătoriei Sectorului 5 București sub
nr. 10185/302/2008
• Adresa/ coordonatele de contact ale persoanei care face sesizarea:
Adresa pentru comunicarea actelor:

• Număr de telefon al persoanei care face sesizarea:
Tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80
• Conținutul plângerii:
În data de 09 iunie 2014, Bogdan „Bob” Rădulescu, actor, realizator TV și membru al trupei
„EPIC SHOW” a postat pe site-ul YouTube.com un clip video în care vorbeşte despre:
- „mizerabila Biserică Ortodoxă Română”;
- „structuri manipulatoare, strâmbe, cretine şi reduse”;
- „ciume bubonice”;
- „viermi paraziţi”;
- „mâini infecte împuţite”;
- „scârba de religie ortodoxă”;
- „lepre”;
- „cretini analfabeţi, creduli…”;
- „gherţoii, mârlanii, pedofilii şi manipulatorii ce ţin orele de religie”;
- „căcaţi ordinari”;
- „căcaţi în sutane”,

-

„căcaturile pe care le zice Biblia”;
„manualele mânjite cu căcat”…
„În clipa în care o să vă târâţi hoiturile peste copiii nostri în şcoli, să le
vomaţi lăturile Creaţiei, asteptaţi-ne pe noi să dăm buzna peste voi în
căcatele voastre de biserici şi să vă predăm evoluţia cu torţe în mâini”, peste
„mormintele voastre văruite”

Clipul,
ce
durează
cca.
5
min.,
poate
fi
vizualizat
la
adresa
www.youtube.com/watch?v=jIJWwns9qyU . Putem pune la dispoziție o copie a
materialului.
Consider că limbajul folosit constituie discriminare vădită și incitare la ură pe criteriu de
religie împotriva unei categorii de persoane, respectiv a celor ce fac parte din Biserica
Ortodoxă Română, preoţi şi credincioşi, dar şi a profesorilor de religie şi a elevilor care
frecventează orele de religie ortodoxă.
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 și 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 (cf. Art. 1 din Statutul pentru organizarea
și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române).
Instituția specifică creștinismului este Biserica. Autoritatea doctrinală este Biblia, la care se
adaugă, în ortodoxie și catolicism, tradiția Bisericii. De aceea, nu consider că autorul faptei
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 și discriminare contra creștinilor ortodocși.
De asemenea, în sprijinul dovedirii calității procesuale active a subscrisei, menționez că unul
dintre obiectivele statutare ale subscrisei este „afirmarea și apărarea principiilor, ideilor,
moralei şi tradiţiilor creştin-ortodoxe prin orice mijloace legale” (cf. Art. 5 din Statutul
subscrisei).
Apreciez că nesancționarea faptei sesizate este de natură să determine o atitudine nefirească,
de discriminare și marginalizare în societate a cetățenilor creștini ortodocși și, mai grav, să
se aducă atingere chiar stării de siguranță a lor, prin acte de violență contra persoanelor și
locașurilor de cult.

• Datele de identificare ale persoanei pe care o acuz de discriminare (conform paginii de
prezentare http://ujustpushplay.wordpress.com/bogdan-radulescu-sau-bob/):
Bogdan „Bob” Rădulescu
Actor și realizator TV
Data si locul nasterii: 10 mai 1979, Cluj-Napoca
Domiciliul: Cluj-Napoca
Contact:
Cu prețuire deosebită,
Președinte
Bogdan I. Stanciu

