
Catre Comisia de disciplina a Primariei /CL Cluj-Napoca
Catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, CNCD
Catre Institutia Prefectului judetului Cluj

Subsemnata, Asociatia neuer Weg, cu sediul in Pta. Republicii nr. 16, 505200 Fagaras, jud. Brasov, 
tel. 0752-616128, hanshedrich@gmx.de  ,   www.neuerweg.ro 

formulam in termen prezenta 

RECLAMATIE DISCIPLINARA
PLANGERE 

impotriva numitilor 
1. Tene Ioan (Ionut) Vasile, domiciliat in municipiul Cluj-Napoca, angajat al CL Cluj-Napoca, 
2.) Boc Emil, domiciliat in Cluj-Napoca, Primarul municipiului Cluj-Napoca,

pentru urmatoarele motive:

1.) In fapt, numitul Tene Ioan Vasile, totodata editor/jurnalist al site-ului media 
www.napocanews.ro, pagina cu o tendinta vadit manipulatorie, cu numeroase accente 
maghiarofobe, cum o demonstreaza o serie de articole publicate pana in prezent, a publicat, in 
preajma evenimentului cultural „Zilele culturii maghiare la Cluj“ (august 2016 si septembrie 2016) 
mai multe materiale asa-zis 'jurnalistice' de aceeasi factura manipulatorie si instigatoare la ura, in 
care afirma gresit, in text si cu fotografii si subtitrari, ca, in cadrul unui concert al formatiei de 
muzica rock, Beatrice, originara din Ungaria: „Au fost cântate și versuri precum 'Clujul va fi din 
nou oraș maghiar'“. 

Aceste afirmatii au fost repetata si intr-un material (vezi anexe) postat in 14 septembrie 2016, in 
ciuda faptului ca era deja larg cunoscut faptul ca acele versuri NU au fost cantate la Cluj, iar 
fotografiile cu subtitrajele in limba romana a versurilor provin dintr-un material filmat in 2009 
in ...Ungaria. Mai mult, in titlul materialului se afirma ca jurnalista responsabila de producerea 
materialului (Doina Apahidean) ar fi fost „persecutata“ si „intimidata“ de colegii de la sectia 
maghiara a TVR si nu numai – doar pentru ca depusesera reclamatii la conducerea TVR – si ca in 
cadrul Zilelor culturii maghiare de la Cluj s-ar fi comis „mizerii“ (recitarea versurilor sus citate si 
aparenta apologie a dictaturii si a dictatorilor).

Materiale jurnalistice manipulatorii similare au fost publicate de mai multe posturi TV si medii 
scrise, ca de ex. TVR Bucuresti, in ciuda evidentei tendinte incriminatorii a reportajelor, cunoscute 
in interiorul TVR Cluj inca inaintea difuzarii la TVR Bucuresti. Intre timp, comisia de disciplina a 
TVR a investigat cazul si a concluzionat fara echivoc ca materialele publicate contravin statutului 
jurnalistului TVR, jurnalista Doina Apahidean fiind intre timp concediata (vezi decizie comisie de 
disciplina a TVR in anexa).

Aceste materiale, postate/distribuite si pe platforma Facebook au fost comentate de catre public 
(persoane cu nume romanesti si maghiare), facandu-se uz de vocabular instigator la ura, continand 
apeluri la vatamare corporala grava, epurare etnica a Romaniei/Transilvaniei cat si jigniri grave, 
personale si colective (vezi linkuri in anexa). Articolele si comentariile mai puteau fi accesate in 
prezent, 13. 10. 2016 – deci numitul Tene Ioan nu s-a achitat de datoria (cel putin morala) de a 
modera si eventual sterge comentarii ce fac apel la comiterea unor infractiuni. Din asta se poate 
deduce ca numitul ar aproba (cel putin tacit) respectivele apeluri, ceea ce poate contravine art. 368-
369 CP.
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Constatam in mod pozitiv si mentionam in mod constient, ca, in unele dintre materialele publicate 
pe napocanews.ro se citeaza si punctul de vedere critic al organizatorilor evenimentului, insa prin 
acestea nu se infirma/contrazice afirmatia falsa si profund incriminatoare la adresa maghiarilor, sus 
citata. Astfel, includerea si a punctului de vederea al organizatorilor nu aduce modificari 
semnificative caracterului incriminator al materialelor – dovada fiind si comentariile violente 
verbal, in partea de jos a materialelor, comentarii prilejuite in mod logic si inevitabil de mesajul fals
si incriminator. Ansamblul format din articole cu afirmatii false si incriminatorii + comentarii 
nemoderate pot duce la concluzia ca numitul Tene Ioan intentiona sau cel putin tolera aparitia 
mesajelor si a unei atitudini de ura in randul cititorilor si comentatorilor, fiind potential intrunite 
elementele infractiunilor prevazute la art. 368-369 C.P.

Consideram ca prin postarea, distribuirea si permiterea comentariilor, cu vocabular instigator si 
jignitor, a materialelor respective, numitul Tene Ioan Vasile contravine Legii privind statutul  
functionarului public, nr. 188/1999, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor 
publici, contractului de angajare cu CL Cluj, normelor de functionare interna a CL/Primariei Cluj, 
juramantului depus, prevederilor art. 368-369 Cod penal privind instigarea la ura si discriminare cat 
si, nu in ultimul rand, Constitutiei Romaniei. 

2.) In fapt, numitul Boc Emil, in calitate de Primar al municipiului Cluj-Napoca, prin raspunlsu, 
redactat in 07. 11. 2016 (nr. 452684/07. 11. 2016), la plangerea reclamantei, depusa la CL Cluj-
Napoca in 18. 10. 2016 (nr. 438340) si revenirea depusa in 27. 10. 2016 (nr. 452684/101/27.10.2016 ),
fara a aduce probele solicitate de reclamanta, a afirmat ca s-ar fi intrunit comisia de disciplina care 
ar fi constatat ca, aparent, faptele comise de Tene Ioan Vasile nu ar fi de competenta acesteia. 
Or, afirmatiile dlui. Boc Emil sunt contrazise de Institutia Prefectului judetului Cluj, prin raspunsul 
redactat in data de …........., in care se invoca legislatia in baza careia faptele comise de Tene Ioan 
Vasile tin, totusi, de competenta comisiei de disciplina. 

Totodata, exista suspiciunea intemeiata ca afirmatiile numitului Boc Emil, conform carora s-ar fi 
intrunit comisia de disciplina, nu ar fi adevarate – indiciul fiind lipsa prezentarii oricaror documente
din care ar rezulta acest lucru, in ciuda solicitarii exprese a reclamantei (vezi anexa).

Consideram ca numitul Boc Emil, prin refuzul de supune comsiei de disciplina  a CL/Primariei 
Cluj-Napoca reclamatiile privind activitatea extracuriculara a numitului Tene Ioan Vasile cat si prin 
„concluziile“ comunicate din partea pretinsei comisii de disciplina (lipsa de competenta in cazul 
Tene Ioan Vasile), si-a incalcat prerogativele legale, a actionat posibil discriminatoriu si neconform 
cu codul etic profesional. 

Motive pentru care depunem in termen prezenta plangere / reclamatie disciplinara, solicitand 
urmatoarele:

1. Analizarea faptelor descrise cat si a altora similare, atribuite numitilor Tene Ioan Vasile si Boc 
Emil, prin activitatea/responsabilitatea acestora privind site-ul napocanews.ro, pagini Facebook si 
activitatea derulata ca Primar al municipiului Cluj-Napoca, in cazul Tene Ioan Vasile..
2. Sanctionarea disciplinara si civila a numitilor, daca legea o impune
3. Retrogradarea ca functionar public a lui Tene Ioan Vasile si atribuirea de alte sarcini in cadrul 
CL/Primariei Cluj, actuala activitate ca inspector pentru evneimente publice fiind potential 
incompatibila cu conduita extracuriculara a numitului
4. Rezilierea contractului de munca, destituirea functionarului/angajatului Tene Ioan Vasile, daca 
legea o permite
5. Sesizarea, din oficiu, a organelor de urmarire penala



6. Informarea reclamantei cu privire la masurile luate si comunicarea tuturor documentelor 
relevante, aferente deciziei, in baza Legii nr. 544/2001 actualizata
7. Publicarea concluziilor pe pagina web a institutiei dvs. si in mass-media locala
8. Invitarea reclamantei la sedinta/sedintele Comisei de disciplina si a Consiliului, daca legea o 
permite

Nota de incheiere: 
Consideram importanta tratarea cu seriozitate a faptelor sus mentionate ale numitilor pentru iesirea 
Clujului din fundatura unei maghiarofobii institutionalizate, bazata doar partial pe resentimente 
istorice, cu mult mai mult insa pe falsuri istorice si/sau din prezentul cotidian, create, promovate si 
tolerate in mod constient si consecvent de unele persoane precum numitiiTene Ioan si Boc Emil – 
platiti si din taxele si impozitele celor impotriva carora instiga in mod public. Clujul poate si merita 
mai mult! Are potentialul dar si OBLIGATIA sa (re)devina ceea ce este cu adevarat: capitala demna 
a unei regiuni unice prin diversitatea si bogatia ei culturala si naturala, un veritabil microcosm 
european – Transilvania noastra comuna.

Hans Hedrich, v icepresedinte
Asociatia Neuer Weg, Fagaras
06. 01. 2017



ANEXA: 

1. Text articol NN intitulat Imagini cu ISIS, Hitler și Lenin, scandări “Allahu Akbar” difuzate 
la concertele din cadrul Zilelor Culturale Maghiare; accesata in 13. 10. 2016
(sublinierile ne apartin)

„Zilele Culturale Maghiare au debutat cu un concert controversat al trupei Beatrice din Ungaria. În 
timpul spectacolului, au fost difuzate imagini cu Hitler și Lenin și a răsunat sloganul folosit de 
teroriștii musulmani, “Allahu Akbar”.
Formaţia maghiară a fost invitată să susţină un concert în cadrul Zilelor Culturale Maghiare. 
Spectacolul a început prin difuzarea unor imagini cu Hitler şi Lenin.

Au fost cântate și versuri precum ”Clujul va fi din nou oraș maghiar”.

Organizatorii Zilelor Culturale Maghiare din Cluj declară pe tema concertului susținut de Nagy 
Feró și formația Beatrice în 16 august 2016, în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj: 

”Ne exprimăm regretul că mesajul transmis în cadrul concertului nu a fost înțeles, iar către publicul 
larg a fost transmis un mesaj greșit. Pe ecranele din Piața Unirii din Cluj-Napoca, în timpul 
melodiei “Secolul XX”, au apărut imagini cu figuri care au marcat într-un mod tragic și regretabil 
istoria europeană și mondială. Precizăm că versurile cântecului se îndreaptă împotriva acestor figuri
istorice și a ideologiilor nocive ale acestora. Versurile cântecului caracterizează actele acestora drept
“teroare” și “coșmar”.

Organizatorii Zilelor Culturale Maghiare din Cluj condamnă orice acțiune extremistă. Zilele 
Culturale Maghiare din Cluj reprezintă de 7 ani un eveniment cultural care este o punte între 
comunitatea maghiară și comunitatea română. Am fost și suntem susținătorii tuturor evenimentelor 
care au sprijinit și sprijină Clujul în demersurile sale de a deveni Capitală Europeană a Tineretului 
in 2015, respectiv pentru obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană în 2021.

Organizatorii Zilelor Culturale Maghiare din Cluj se delimitează în mod categoric de orice 
declarație sau gest cu caracter discriminator sau instigator la ură și, în general, de orice declarație 
sau gest care ar putea leza publicul. 

Considerăm că știrea difuzată la nivel național de postul public pune, în mod nejustificat și 
regretabil, într-o lumină negativă Zilele Culturale Maghiare din Cluj și este de natură să aducă 
atingere reputației și bunei funcționări a evenimentului. Subliniem că Zilele Culturale Maghiare 
sunt o manifestare de mare anvergură, includ 500 de evenimente, se desfășoară pe durata a opt zile 
și au anual un public multietnic care ajunge la 300.000 de persoane, iar numărul de parteneri 
instituționali se ridică la 100.

Clujul a suferit suficient ca urmare a naționalismului provocator, iar materialele de presă care au un 
caracter tendențios și manipulator pot să ducă la erodarea climatului de colaborare și de conviețuire 
absolut normală, într-un oraș care, în sfârșit, și a recăpătat statutul de capitală a Transilvaniei din 
punct de vedere economic, social și cultural”. 

SURSA: http://www.napocanews.ro/2016/08/imagini-cu-isis-hitler-si-lenin-scandari-allahu-akbar-
difuzate-la-concertele-din-cadrul-zilelor-culturale-maghiare.html 

….....................

2. Text articol NN intitulat „Jurnalistă de la TVR Cluj persecutată de colegii de la Secția 
Minorități pentru că a dezvăluit mizeriile de la Zilele Culturii Maghiare 2016“, accesata in 13. 10.
2016

Reporterul TVR Cluj Diana Apahidean este persecutată de colegii ei maghiari, dar nu numai, de la 
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postul public de televiziune pentru că a realizat un material în care a prezentat evenimente neplacute
petrecute la Zilele Culturii Maghiare 2016, eveniment de asemenea finanțat din bani publici.
Zilele Culturale Maghiare au debutat cu un concert controversat al trupei Beatrice din Ungaria. În 
timpul spectacolului, au fost difuzate imagini cu Hitler și Lenin și a răsunat sloganul folosit de 
teroriștii musulmani, “Allahu Akbar”.

Formaţia maghiară a fost invitată să susţină un concert în cadrul Zilelor Culturale Maghiare. 
Spectacolul a început prin difuzarea unor imagini cu Hitler şi Lenin.

Au fost cântate și versuri precum ”Clujul va fi din nou oraș maghiar”.

Diana Apahidean a fost intimidată cu o notificare semnată de către colegii eu de la departamentul 
minorități, în care aceștia au cerut Comisiei de Etică a TVR să o ancheteze pentru materialul în 
cauză deși jurnalista a preluat în respectivul material și poziția organizatorilor evenimentului.

Colegii jurnalistei nu au cerut să fie trași la răspundere și superiorii Dianei de la Cluj, care au 
aprobat materialul, și nici pe cei de la București, care au eliminat din înregistrare poziția 
organizatorilor, ci doar anchetarea acesteia.

Semnatarii respectivei solicitări sunt următorii: Antal Aron, Bardocz Sandor, Gelmarean Vig Emese,
Koncz Maria, Mihaly Ilona, Pakai Eniko, Spitzer Judit, Szekely Zsuzsanna, Miklos Sandor, Szabo 
Istvan, Atanasiu Raul, Bădescu Răzvan, Cucerean Vlad, Ilea Radu, Hotea Fernezan Vasile, Dorin 
Flore, Aida Ilie, Toma Cotrău, Albert Tiberiu, Popa Cristina, 

SURSA: http://www.napocanews.ro/2016/09/jurnalista-de-la-tvr-cluj-persecutata-de-colegii-de-la-
sectia-minoritati-pentru-ca-a-dezvaluit-mizeriile-de-la-zilele-culturii-maghiare-2016.html 

https://www.facebook.com/NapocaNews/posts/776837992419963?
comment_id=776861435750952&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D 

3. Link Decizie Comisie de disciplina TVR Bucuresti: http://www.tvr.ro/concluziile-comisiei-de-
etica-si-arbitraj-in-cazul-reflectarii-in-jurnalele-tvr-a-concertului-trupei-beatrice_17923.html#view 

4. Link profil Facebook Tene Ioan: https://www.facebook.com/tene.ionut?fref=ts 

5. Raspuns Primaria Cluj-Napoca, 26. 10. 2016

6. Raspuns Primar Emil Boc, 07. 11. 2016

7. Plangere adresata CL Cluj-Napoca, 18. 10. 2016

8. Revenire adresata Primariei Cluj-Napoca, 27. 10. 2016
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