
Uniunea Națională a Barourilor din România - Baroul CLUJ
... Cabinet de avocat                                   
Cluj-Napoca, Bld. ...                                      
Tel.mobil: ...
Adresă e-mail: ...
Adresă de internet: ...

Către,

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BRAȘOV
– Brașov, Bld. Eroilor nr. 1, bl. corp B,  jud. Brașov –

În atenţia domnului Prim-Procuror

Subscrisa  Asociația NEUER WEG, cu sediul în mun. Făgăraș, Piața Republicii,  nr. 16, jud.
Brașov, cod poștal 505200, având CIF 31493804, prin vicepreședintele asociației Hans Hedrich,
domiciliat în ..., în calitate de parte civilă;
și 
Subsemnatul HANS HEDRICH, cetățean român de etnie maghiară, domiciliat în ..., în calitate
de parte civilă;

ambii cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat ...,
 
în temeiul art. 289 și 290 Cod procedură penală
 
formulăm prezenta/prezentul

PLÂNGERE PENALĂ
/

DENUNȚ

Împotriva persoanei cu identitate necunoscută, titular sau administrator al contului de facebook
“Nea  Nicu”,  cel  care  a  creat  pe  rețeaua  de  socializare  facebook  pagina  evenimentului
“Olimpiada de bătut unguri”, pagină raportată intern către facebook și închisă în momentul de
față, pentru săvâșirea infracțiunilor de Incitare la ură sau discriminare, prevăzută și pedepsită
de art. 369 Cod penal, și care se citește după cum urmează:  Incitarea publicului,  prin orice
mijloace,  la  ură  sau  discriminare  împotriva  unei  categorii  de  persoane  se  pedepseşte  cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, și de Instigare publică, prevăzută și pedepsită
de art.  368 alin.  (1) Cod penal,  și  care se citește  după cum urmează:  Fapta de a îndemna
publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de
lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. 

Pentru următoarele
MOTIVE
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I. Aspecte comune privind infracțiunea de incitare la ură (art. 369 Cod Penal) și cea de
instigare publică (art. 368 alin. (1) Cod penal)

1. Pe fondul videoului “Străin în țara mea – partea 1”1, editat cu rea-credință de numitul Marian
Eugen Ion cu scopul de a instiga la ură împotriva etnicilor maghiari din România (vezi ANEXA
1), și ulterior publicat pe pagina de web   www.youtube.com, la data de 31.08.2017 persoana cu
identitate  necunoscută,  titularul  sau  administratorul  contului  de  facebook  “Nea  Nicu”  (în
continuare  Nea  Nicu),  a  creat  pe  rețeaua  de  socializare   www.facebook.com evenimentul
“Olimpiada de bătut unguri”. Evenimentul “Olimpiada de bătut unguri” urma să se desfășoare
între “11.09.2017, orele 12.00 și 12.09.2017, orele 15:00” la “Kaufland Odorheiu Secuiesc, Str
Bethlen Gabor, Nr. 73 535600 Odorheiu Secuiesc, Harghita”.

2. Descrierea evenimentului “Olimpiada de bătut unguri”, realizat de numitul Nea Nicu arăta
astfel:
„Aceasta olimpiada este in scopuri nobile așa ca haideți sa ajutam cât mai mulți unguri sa
iasă afara din țara.
Taxa de participare este un leu.
Premiile :
I – de 10 lei mici gratis și 2 unguri
II – de 5 lei mici gratis și un ungur
III – un ungur pe post de sluga.
Pentru a putea participa la aceasta olimpiada trebuie sa aveți măcar 14 ani și o bâtă dura sau
sa aveți mușchi.
Cine lasă unguri in țara sau nu ii bate calumea pana la graniță, ma-sa e curva!
Ungurii nu se vor primi la intrare deoarece e plin de ei pe strada.”

3. Legătura directă între videoul publicat pe pagina de web www.youtube.com “Străin în țara
mea – partea 1”, în cadrul căruia autorul acestuia prezintă publicului o situație de “discriminare”
înscenată cu rea-credință cu scopul de incita la ură împotriva cetățenilor de etnie maghiară și
crearea evenimentului “Olimpiada de bătut unguri” este evidentă și reiese din următoarele fapte: 

1. între cele două întâmplări nu a trecut nici măcar o zi; 
2. locul unde urma să aibă loc acest eveniment este exact adresa magazinului
Kaufland din Odorheiu Secuiesc, unde a avut loc pretinsa discriminare; 
3. premiile oferite pentru primele două locuri ale acestui “concurs” includ și
o porțiune de “mici gratis”.

4. Raportat fiind de mai multe persoane, evenimentul “Olimpiada de bătut unguri” a fost ștearsă
după câteva zile, de către compania facebook. Esențial este însă, că înainte să fi fost îndepărtat
de pe rețeaua de socializare amintită, peste 4.800 de persoane au anunțat deja că vor participa la
evenimentul “Olimpiada de bătut unguri”, 7.600 au semnalat că sunt interesați, evenimentul a
fost redistribuit de aproximativ 750 de ori pe rețeaua de socializare   www.facebook.com, și, sub

1  Militianul, Străin în țara mea - partea 1, 31.08.2017; https://www.youtube.com/watch?v=yflC_demZ_c&t=1s,

accesat la data de 29.11.2017. 
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forma unor comentarii, a stârnit reacții violente și puternic maghiarofobe înainte ca evenimentul
să fie înlăturat de pe rețeaua de socializare.

II. Infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, prevăzută și pedepsită de art. 369 Cod
Penal,  săvârșită  de  persoana  cu  identitate  necunoscută,  titular  sau  administrator  al
contului de facebook “Nea Nicu”.

II/A.  Evenimentul  “Olimpiada  de  bătut  unguri” creat  pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, de către numitul Nea Nicu, a răspândit idei maghiarofobe, și a fost
idonee să creeze și/sau să amplifice o atmosferă antimaghiară în societatea românească.

5. Elementul material al infracțiunii de incitare la ură constă într-o acțiune de instigare la ură,
adică în efectuarea unor acte de instigare, stârnire, determinare ori încurajare a manifestării sau
exteriorizării  urii  împotriva  unei  categorii  de  persoane  prin  care  se  urmărește  crearea  sau
amplificarea  sentimentelor  de  adversitate  și  intoleranță.  Este  esențial  ca  fapta  să  ajungă  la
cunoștința publicului, acesta fiind momentul consumării acestei infracțiuni. Precizăm că incitarea
în cazul  infracțiunii  prevăzute  și  pedepsite  de art.  369 Cod Penal  nu presupune obligația  de
preluare a sentimentului de ură de către destinatarii acțiunii făptuitorului.

6. Așa cum rezultă  expressis verbis din însuși descrierea evenimentului  “Olimpiada de bătut
unguri”, acest eveniment a fost creat cu scopul și finalitatea expulzării etnicilor maghiari prin
exercitarea unor acte de violență fizică aspura acestora – “haideți sa ajutam cât mai mulți unguri
sa iasă afara din țara”,  “Pentru a putea participa la aceasta olimpiada trebuie sa aveți măcar
14 ani și o bâtă dura sau sa aveți mușchi”,  “Cine lasă unguri in țara sau nu ii bate calumea
pana la granita ma-sa e curva”.

7.  Creatorul evenimentului  apelând în mod ignobil  la orgoliul  național,  și profitând de valul
antimaghiar  declanșat  de  publicarea  videoului  “Străin  în  țara  mea  –  partea  1”,  încurajează
publicul să exteriorizeze sentimente de ură față de concetățenii lor de etnie maghiară sub forma
unor  violențe  fizice  având  ca  scop  expulzarea  etnicilor  maghiari  de  pe  teritoriul  României.
Creatorul evenimentului transmite mesajul conform căruia manifestarea urii într-un mod violent
constituie un gest  “nobil”, săvârșit în interesul României, și totodată necesar pentru realizarea
unor  relații  de  conviețuire  socială  bazată  pe  înțelegere  și  respect.  Această  încurajare,  acest
îndemn de tip național-șovinist la exteriorizarea urii apare în mod expres în cadrul descrierii
evenimentului “Olimpiada de bătut unguri”:  “Cine lasă unguri in țara sau nu ii bate calumea
pana la graniță, ma-sa e curva!”.

8.  Dată  fiind  relația  strânsă  între  filmul  “Străin  în  țara  mea  –  partea  1” și  evenimentul
“Olimpiada de bătut unguri” (paragraful 3 al prezentei), se poate afirma fără putință de tăgadă
că în majoritatea persoanelor care au semnalat că vor participa la acest eveniment s-a creat deja o
reprezentare falsă în sensul că comunitatea maghiară din România poartă o ură puternică față de
cultura și limba română, iar etnicii maghiari disprețuiesc și discriminează românii, sunt gata să
exercite agresiuni fizice împotriva lor, doar pentru că ei sunt români sau vorbesc limba română.
Într-un atare context, evenimentul  “Olimpiada de bătut unguri” se prezintă a fi campania de
mobilizare, de revanșă justificată a românilor, care nu mai pot să-și permită să rămână pasivi față
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de discriminarea pe care o suferă din partea etnicilor maghiari,  o veritabilă luptă  “nobilă” a
românilor pentru o societate românească bazată pe respect, care nu poate fi realizată decât prin
expulzarea violentă  a comunității maghiare din România.

9.  Conflictele  și  sentimentele  de  aversiune  reciproce  între  comunitatea  maghiară  și  română,
regretabil, reprezintă și actualmente o problemă acută a societății românești. Publicarea videoului
“Străin  în  țara  mea  –  partea  1” a  readus  maghiarofobia  în  prim-planul  discuțiilor  privind
relațiile  româno-maghiare.  Într-un  asemenea  context  social,  este  notoriu  că  încurajarea  și
îndemnarea publicului (român) la exprimarea sentimentelor de aversiune prin violență față de
etnicii  maghiari  din  România,  sau  inducerea,  respectiv  întărirea  ideii  că  ar  trebui  să  aibă
asemenea sentimente, va trezi sau va scoate la suprafață, în mod invariabil, sentimente puternice
de ură împotriva comunității maghiare din România.

10. Așa cum am menționat în cadrul paragrafului 4 al prezentei, aproximativ 4.800 de persoane
au  anunțat  că  participă  la  “Olimpiada  de  bătut  unguri”,  7.600  s-au  anunțat  interesați,  iar
evenimentul  a  fost  redistribuit  de  aproximativ  750  de  ori  pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com înainte de a fi înlăturat de acolo.

11.  Regretabil,  fapta  creării  evenimentului  “Olimpiada de bătut  unguri” nu numai  că a fost
idonee să provoace sentimente antimaghiare, și să instige la ură împotriva etnicilor maghiari, dar
a reușit  să stârnească și manifestări  concrete  de ură,  sub forma unor comentarii,  dintre care,
exemplificativ, menționăm următoarele:

 De fiecare data când o să mănânc un mic,  o să îmi doresc ca un ungur să moară!
(comentariu din partea titularului contului de facebook “Eusebiu Gabriel”)

 Hai să ne îngrășăm împreună cu acest gând (replica utilizatorului contului de facebook
<3“Diana  Custura-Craciun”  la  comentariul  titularului  contului  de  facebook  “Eusebiu
Gabriel”)

 Pot  să  vin  cu  sabia  sau  avem voie  doar  cu  bâte?  (comentariu  din  partea  titularului
contului de facebook “Andrei Cristian”)

 Îi pot bate pe ungur de îl zăpăcesc și-i schimb viitorul, sau se percepe taxă în plus?
(comentariu din partea titularului contului de  facebook “Budulea”)

 Hai să vb cu correa de nord. Facem cheta să cumpărăm o nucleară?  (comentariu din
partea titularului contului de  facebook “Popa Florin Fx”)

 Eu dacă aș avea putere le-aș da seara autonomie și dimineața aș fi cu tancurile peste ei.
i-aș omora legal  (comentariu din partea titularului contului de  facebook “Andrei Mica”)

 Dacă mai trăia mândria noastră Dl. Vadim Tudor, poet, om politic, și susținător înfocat
al  olimpiadei  de bătut  unguri,  alta  era mobilizarea,  eram deja pe drum, cu tancuri!
(comentariu din partea titularului contului de  facebook “Dragoș Claudiu”)

 Am acasă vreo 3 liviere, bate de fag, mergem pe ei futu-i în gură huooooo (comentariu
din partea titularului contului de  facebook “Andronesi Dănuț”)

 Trebuie exterminați boanghinele  [din context rezultă, că autorul comentariului se referă
la  etnicii  maghiari  din  România  n.n.]  (comentariu  din  partea  titularului  contului  de
 facebook “Dan Bacioiu”)

 Eu propun ca din acest grup participant la eveniment să se separe o aripă (aia tânără,
zic) care să facă dragoste în fund și apoi în gură cu femeile și mamele lor [din context
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rezultă, că autorul comentariului se referă la bărbații de etnie maghiară din România n.n.]
iar cealaltă parte a grupului să-i pună pe bozgori să se uite. Aaaa??? (comentariu din
partea titularului contului de  facebook “Florian Em”)

12.  Cele arătate în cadrul paragrafelor 10-11 ale prezentei denotă fără putință de tăgadă
profunzimea  pericolului  social  creat  prin  organizarea  “Olimpiada de  bătut  unguri”  de
către Nea Nicu.

II/B.  Crearea  evenimentului  „Olimpiada  de  bătut  unguri”  pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, de către  numitul  Nea Nicu,  a  încurajat  publicul  să  manifeste  și  să
exteriorizeze sentimente de ură față de concetățenii lor de etnie maghiară.

13.Evenimentului  „Olimpiada de bătut unguri” pe rețeaua de socializare  www.facebook.com,
prin descrierea din cadrul  acesteia  sugerează mai  multe  metode de a manifesta  și exterioriza
sentimente de ură față de etnicii maghiari chiar dacă evenimentul a fost înlăturat ulterior și nu
cunoaștem cazuri concrete de violență fizică:

a) se putea anunța dorința de participare la eveniment – peste 4.800 de persoane au exprimat
dorința de a participa la actele de violență descrise la paragraful 2;

b) se  putea  anunța  interesul  pentru  eveniment  –  peste  7.600  de  persoane  s-au  anunțat
interesați de acesta;

c) se putea redistribui evenimentul pentru a face publicitate pentru acesta – peste 750 de
persoane au considerat evenimentul potrivit pentru a fi distribuit și astfel pentru a-i face
publicitate;

d) se putea comenta evenimentul – sute de utilizatori de facebook au exprimat rasismul  și
maghiarofobia lor prin comentarii necenzurate în evenimentul creat.

II/C.  Crearea  evenimentului  “Olimpiada  de  bătut  unguri” pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, de către numitul Nea Nicu, a fost realizată cu intenția de incitare la
ură împotriva comunității maghiare din România.

14.  Atât  din prevederile  articolului  369 Cod Penal,  cât  și  din  opinia  unisonă a  doctrinei  de
specialitate  rezultă  că  infracțiunea  de  incitare  la  ură  se  poate  săvârși  cu intenție  directă  sau
indirectă.

15.  Sub  aspectul  laturii  subiective,  intenția  numitului  Nea  Nicu  de  a  instiga  publicul  la
exteriorizarea urii prin săvârșirea unor acte de violență asupra etnicilor maghiari rezultă în mod
neîndoielnic atât din titlul evenimentului creat pe rețeaua de socializare facebook - “Olimpiada
de bătut unguri” -, cât și din descrierea acestuia, redată în întregime în cadrul paragrafului 2 al
prezentei.

16. Intenționalitatea încurajării publicului la manifestarea urii se subliniază inclusiv prin faptul
că  realizatorul  evenimentului  “Olimpiada de  bătut  unguri” a  oferit  premii,  cu o încărcătură
puternic dezumanizantă,  pentru cei mai agresivi participanți  (locol I – 10 lei mici gratis și 2
unguri , locul II – 5 lei mici gratis și un ungur , locul III.- un ungur pe post de sluga), și a
transmis  publicului  mesajul,  conform căreia  cine nu participă  la  acest  eveniment  nu este  un
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român adevărat (“olimpiada este in scopuri nobile”, “Cine lasă unguri in țara sau nu ii bate
calumea pana la graniță, ma-sa e curva!”).

17. Intenția de a instiga la ură reiese și din aspectul temporal, deoarece numitul Nea Nicu a creat
evenimentul “Olimpiada de bătut unguri” la un moment oportun, profitând de viralitatea valului
antimaghiar creat prin publicarea videoului “Străin în țara mea – partea 1”.

18. Totodată, creatorul   evenimentului  “Olimpiada de bătut unguri” nu și-a șters postarea nici
după ce a observat amplitudinea pericolului pe care l-a declanșat, nu a cenzurat comentariile
puternic maghiarofobe, nu a lăsat să se înțeleagă că acest eveniment nu ar fi decât o glumă de
prost gust,  nu și-a recunoscut vinovăția, și nu a arătat că ar regreta consecințele faptelor sale nici
până în prezent.

19. Putem să conchidem deci, că numitul Nea Nicu a prevăzut rezultatul (urmarea) faptei sale -
 că evenimentul creat de el pe rețeaua de socializare facebook este mai mult decât aptă să incite
la ură, și va declanșa și/sau amplifica sentimente puternic maghiarofobe în societate, dacă nu
chiar acte de violență pe scară largă împotriva etnicilor maghiari, periclitând astfel relațiile de
conviețuire socială între comunitatea română și cea maghiară - și a urmărit producerea acestui
rezultat  prin  săvârșirea  faptei  descrise  în  cadrul  prezentului  subcapitol.  Oricum,  chiar  și  în
ipoteza în care numitul Nea Nicu nu ar fi urmărit urmarea imediată a faptei sale, acesta rămâne
pasibil  de  răspundere  penală  din  moment  ce  a  acceptat  posibilitatea  perturbării  liniștitei
conviețuiri sociale, iar infracțiunea prevăzută de art. 369 Cod Penal se poate comite și cu intenție
indirectă.

20. Din paragrafele 1-19 ale prezentei rezultă că prin fapta săvârșită de numitul Nea Nicu s-a
adus o atingere foarte gravă la adresa relațiilor de conviețuire socială bazată  pe înțelegere și
armonie  interetnică,  iar  datorită  acestei  intensități,  doar  intervenția  normelor  și  sancțiunilor
penale se dovedesc a fi suficiente pentru ocrotirea valorii sociale amintite.

21.  În  baza  paragrafelor  1-20  ale  prezentei  putem  să  conchidem  că,   prin  crearea
evenimentului “Olimpiada de bătut unguri” pe rețeaua de socializare www.facebook.com,
 s-a  generat  și  s-a  amplificat  în  societatea  românească  o  incitare  la  ură  pe  criteriul
apartenenței etnice împotriva comunității maghiare din România.

II/D.  Fapta  numitului  Nea  Nicu  se  circumscrie  sferei  ilicitului  penal  și  nu  celui
contravențional

22. Conform art. 369 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amendă (penală) incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură împotriva
unei categorii de persoane.

23. Potrivit art. 15 din Ordonanța nr. 137/2000, constituie contravenție, dacă fapta nu intră sub
incidența legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de instigare la ură
națională îndreptat împotriva unui grup de persoane.

6



24. Se observă că elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 369 Cod penal coincid
cu elementele constitutive ale faptei contravenționale reglementate de art. 15 din OG 137/2000.

25.  Așa cum se notează  în  literatura  de specialitate,  dreptul  penal  are caracter  subsidiar,
normele penale intervenind ca ultima ratio, doar atunci când sancțiunile prevăzute de normele
altor  ramuri,  în  cazul  nostru  dreptul  contravențional,  nu  sunt  suficiente  pentru  asigurarea
protecției valorii sociale ocrotite. Dreptul penal nu exclude intervenția normelor sancționatorii
aparținând  altor  ramuri  de  drept,  însă,  prin  excepție,  angajarea  răspunderii  penale  exclude
angajarea  răspunderii  contravenționale  pentru  aceeași  faptă,  o  acțiune  neputând  constitui  în
același timp infracțiune și contravenție, deoarece între cele două forme ale ilicitului nu există o
diferență de substanță, calitativă, ci exclusiv una cantitativă, determinată de intensitatea
atingerii aduse valorii sociale ocrotite.

26. Pentru a decide dacă fapta descrisă la paragrafele 1-11 ale prezentei constituie infracțiune
conform art.  369 Cod penal  sau contravenție  în  sensul  art.  15 din OG 137/2000,  trebuie  să
analizăm intensitatea atingerii aduse valorii sociale ocrotite (intensitatea stării de pericol create
pentru relațiile de conviețuire socială bazată pe înțelegere și armonie interetnică) de ambele legi,
prin săvârșirea acelei fapte.

27. Conform opiniei unisone a doctrinei de specialitate și potrivit practicii constante a instanțelor
naționale pentru aprecierea în concret a gradului de pericol social, chiar și în cazul infracțiunilor
de pericol cum este fapta prevăzută și pedepsită de art. 369 Cod penal, se ține  seama de:

a. modul și mijloacele de săvârșire a faptei,
b. de scopul urmărit,
c. de împrejurările în care fapta a fost comisă,
d. de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce,
e. precum și de persoana și conduita făptuitorului.

28. Fapta persoanei cu identitate necunoscută, titular sau administrator al contului de facebook
“Nea  Nicu”,  cel  care  a  creat  pe  rețeaua  de  socializare  facebook  pagina  evenimentului
“Olimpiada  de  bătut  unguri”  se  circumscrie  sferei  ilicitului  penal  și  nu  celui
contravențional deoarece:
1. Evenimentul  “Olimpiada  de  bătut  unguri”  creat  pe  rețeaua  de  socializare

www.facebook.com, de către  numitul  Nea Nicu, a răspândit  idei maghiarofobe,  și  a fost
idonee să creeze și/sau să amplifice o atmosferă antimaghiară în societatea românească. -
modul și mijloacele de săvârșire a faptei

2. Așa cum am arătat în capitolul II/B. din prezenta: numitul Nea Nicu a prevăzut rezultatul
(urmarea) faptei sale -   că evenimentul creat de el pe rețeaua de socializare facebook este
mai  mult  decât  aptă  să incite  la ură,  și  va declanșa și/sau amplifica  sentimente  puternic
maghiarofobe în societate, dacă nu chiar acte de violență pe scară largă împotriva etnicilor
maghiari, periclitând astfel relațiile de conviețuire socială între comunitatea română și cea
maghiară - și a urmărit producerea acestui rezultat prin săvârșirea faptei descrise.  - scopul
urmărit
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3. În  mod  conștient  a  adus  o  contribuție  semnificativă  la  amplificarea  și  intensificarea
atmosferei antimaghiare create de videoul manipulator  “Străin în țara mea – partea 1” -
împrejurările în care fapta a fost comisă

4. Așa cum am menționat  în  cadrul  paragrafului  4  al  prezentei,  4.800   de  persoane  au
anunțat că participă la “Olimpiada de bătut unguri” , iar alți 7.600 s-au anunțat interesați.
Evenimentul  a  fost  redistribuit  de 753 ori  pe rețeaua  de socializare   www.facebook.com.
Regretabil,  fapta creării  evenimentului  “Olimpiada de bătut unguri” nu numai că a fost
idonee să provoace sentimente antimaghiare, și să instige la ură împotriva etnicilor maghiari,
dar a reușit să stârnească și manifestări concrete de ură, sub forma unor comentarii, dintre
care am exemplificat câteva la paragraful 11. -  urmarea produsă sau care s-ar fi putut
produce

5. Persoana cu identitate  necunoscută,  titularul  sau administratorul  contului  de facebook
“Nea Nicu” nu a cenzurat comentariile puternic maghiarofobe, nu a lăsat să se înțeleagă că
acest eveniment nu ar fi decât o glumă de prost gust,  nu și-a recunoscut vinovăția, și nu a
arătat că ar regreta consecințele faptelor sale nici până în prezent. -  persoana și conduita
făptuitorului

29. Din paragrafele 22-28 rezultă fără echivoc că prin fapta săvârșită de Nea Nicu s-a adus o
atingere foarte gravă la adresa relațiilor de conviețuire socială bazată pe înțelegere și armonie
interetnică, iar  datorită acestei intensități, doar intervenția normelor și sancțiunilor penale
se dovedesc a fi suficiente pentru ocrotirea valorii sociale amintite.

30. Elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 369 Cod Penal
consumate de faptele numitului Nea Nicu:

II/A. Latura obiectivă - elementul material

31.  Crearea  evenimentului  “Olimpiada  de  bătut  unguri” pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, de către numitul Nea Nicu.  (elementul material)

II/B. Latura obiectivă - urmarea imediată și raportul de cauzalitate

32.  Nea Nicu apelând în  mod ignobil  la  orgoliul  național,  și  profitând de valul  antimaghiar
declanșat  prin  publicarea  videoului  “Străin  în  țara  mea  –  partea  1”,  a  încurajat  publicul  să
manifeste/exteriorizeze sentimente de ură față de concetățenii lor de etnie maghiară sub forma
unor violențe fizice având ca scop expulzarea etnicilor maghiari de pe teritoriul României. Ca
urmare  a  apelului  lansat,  într-un  timp  scurt,  aproximativ  4.800   de  persoane  au  anunțat  că
participă la “Olimpiada de bătut unguri” , 7.600 s-au anunțat interesați, iar evenimentul a fost
redistribuit de aproximativ 750 de ori pe rețeaua de socializare   www.facebook.com, înainte ca
acesta să fie îndepărtat de pe aceasta.

II/C. Latura subiectivă

33. Așa cum am arătat în capitolul II/C: crearea evenimentului “Olimpiada de bătut unguri” pe
rețeaua de socializare www.facebook.com, de către numitul Nea Nicu, a fost realizată cu intenția
de incitare la ură împotriva comunității maghiare din România.
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II/D.  Fapta  numitului  Nea  Nicu  se  circumscrie  sferei  ilicitului  penal  și  nu  celui
contravențional

34. Datorită intensității atingerii aduse valorilor sociale protejate de art. 369 din Cod Penal, doar
intervenția normelor și sancțiunilor penale se dovedește a fi suficientă.

III. Infracțiunea de instigare publică, prevăzută și pedepsită de art. 368 alin. (1) Cod Penal,
săvârșită de persoana cu identitate necunoscută, titular sau administrator al contului de
facebook “Nea Nicu”

III/A. Prin crearea evenimentului  “Olimpiada de bătut unguri” pe rețeaua de socializare
www.facebook.com,  de  către  numitul  Nea  Nicu,  s-a  realizat  o  acțiune  de  îndemnare  a
publicului să săvârșească infracțiuni de lovire și alte violențe, prevăzută și pedepsită de art.
193 Cod Penal

35. Conform literaturii de specialitate și potrivit jurisprudenței constante a instanțelor naționale,
elementul  material  al  infracțiunii  de  instigare  publică  îl  reprezintă  o  acțiune  de  îndemnare
explicită  a  publicului  la  comiterea  de  infracțiuni.  Pentru  existența  infracțiunii,  în  forma  ei
prevăzută de art.  368 alin.  (1) Cod Penal, nu este necesară săvârșirea infracțiunii  la care s-a
îndemnat, urmarea imediată fiind o stare de pericol, iar nu un rezultat (dacă infracțiunea la care
s-a îndemnat este comisă, vor fi incidente dispozițiile art. 368 alin. (3) Cod Penal). Îndemnul
trebuie să fie explicit, și trebuie adresat publicului, adică unui număr nedeterminat de persoane
și, totodată, trebuie săvârșit în public conform art. 184 Cod Penal.

36.  Așa cum rezultă  expressis  verbis din titlul  evenimentului  creat  de numitul  Nea Nicu pe
rețeaua  de socializare   www.facebook.com –  “Olimpiada de bătut  unguri”  –,  precum și  din
descrierea acestuia – “Pentru a putea participa la aceasta olimpiada trebuie sa aveți măcar 14
ani și o bâtă dura sau sa aveți mușchi. Cine lasă unguri in țara sau nu ii bate calumea pana la
graniță,  ma-sa  e  curva!” –   organizatorul  evenimentului  realizează,  practic,  o  acțiune  de
îndemnare explicită a publicului la săvârșirea unor acte de violență fizică împotriva etnicilor
maghiari din România. Or, acțiunea mai multor persoane (motivate de ură etnică)  de a bate pe
etnicii maghiari  “ca lumea” “cu o bâtă dură” realizează în mod indubitabil latura obiectivă și
subiectivă a infracțiunii de lovire și alte violențe, definită ca fiind un act de lovire sau de violență
cauzatoare de suferințe fizice, prevăzut și pedepsit de art. 193 alin. (1) Cod Penal, cu reținerea
circumstanței  agravante  reglementate  de  art.  77  lit.  a)  Cod  Penal,  căci,  din  descrierea
evenimentului  rezultă  că acesta  a fost  gândit  în  sensul  că agresiunile  fizice  vor  fi  exercitate
asupra membrilor  comunității  maghiare din România de către un grup mare de persoane.  Pe
lângă  noțiunile  univoce  folosite  de  creatorul  evenimentului,  respectiv  instigarea  directă  la
comiterea unei infracțiuni concrete și determinate, caracterul explicit al îndemnului rezultă și din
faptul că se nominalizează în mod clar subiecții pasivi potențiali ai acestei infracțiuni în persoana
etnicilor  maghiari  din  România,  se  determină  coordonatele  spațio-temporale  ale  infracțiunii
(locul  săvârșirii  faptei  este  magazinul  Kaufland din  Odorheiu  Secuiesc,  iar  timpul  comiterii
acesteia este intervalul 11.09.2017, orele 12.00 - 12.09.2017, orele15:00), precum și  modul de
modul  concret  de comitere (“bâtă dură”),  dar și intensitatea (“ca lumea”).  Îndemnarea este
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susținută și însoțită și de o instigare, creatorul evenimentului făcând un apel ignobil la patriotism,
orgoliu național, și transmițând mesajul că cine nu va participa la acest eveniment nu este un
român adevărat.

37.  Din  descrierea  evenimentului  “Olimpiada  de  bătut  unguri” reiese  că  îndemnarea  la
comiterea  infracțiunii  de  loviri  și  alte  violențe  asupra  membrilor  comunității  maghiare  din
România se adresează oricărei persoane care nu este de etnie maghiară, are peste 14 ani, are
mușchi sau poate să facă rost de o bâtă dură, deci unui număr nedeterminat de persoane.

38.  Evenimentul  “Olimpiada  de  bătut  unguri” a  fost  creat  pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, un spațiu/loc virtual care prin natura lui este întotdeauna accesibil oricărei
persoane,  care  se  decide  să-și  creeze  un  cont.  Prin  urmare,  crearea  unui  eveniment  pe
www.facebook.com se circumscrie  definiției  “faptei  săvârșite  în public” (art.  184 lit.  a)  Cod
Penal). Această interpretare este în deplină concordanță cu cele statuate de către Înalte Curte de
Casație și Justiție în cadrul Deciziei nr. 4546/27 noiembrie 2016. 

39. Așa cum am menționat în cadrul paragrafelor 4 și 9 ale prezentei,  aproximativ 4.800   de
persoane au anunțat că participă la “Olimpiada de bătut unguri”, 7.600 s-au anunțat interesați,
iar  evenimentul  a  fost  redistribuit  de  aproximativ  750  de  ori  pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com înainte de a fi înlăturat de pe aceasta.
.
40. Regretabil, fapta creării evenimentului “Olimpiada de bătut unguri” nu numai că a realizat
un act  de instigare publică explicită  motivată  de ură etnică,  dar din conținutul  comentariilor
rezultă că a înlesnit nașterea rezoluției infracționale în forul interior al publicului:

 De fiecare data când o să mănânc un mic,  o să îmi doresc ca un ungur să moară!
(comentariu din partea titularului contului de facebook “Eusebiu Gabriel”)

 Hai să ne îngrășăm împreună cu acest gând (replica utilizatorului contului de facebook
<3“Diana  Custura-Craciun”  la  comentariul  titularului  contului  de  facebook  “Eusebiu
Gabriel”)

 Pot  să  vin  cu  sabia  sau  avem voie  doar  cu  bâte?  (comentariu  din  partea  titularului
contului de facebook “Andrei Cristian”)

 Îi pot bate pe ungur de îl zăpăcesc și-i schimb viitorul, sau se percepe taxă în plus?
(comentariu din partea titularului contului de  facebook “Budulea”)

 Hai să vb cu correa de nord. Facem cheta să cumpărăm o nucleară?  (comentariu din
partea titularului contului de  facebook “Popa Florin Fx”)

 Eu dacă aș avea putere le-aș da seara autonomie și dimineața aș fi cu tancurile peste ei.
i-aș omora legal (comentariu din partea titularului contului de  facebook “Andrei Mica”)

 Dacă mai trăia mândria noastră Dl. Vadim Tudor, poet, om politic, și susținător înfocat
al  olimpiadei  de bătut  unguri,  alta  era mobilizarea,  eram deja pe drum, cu tancuri!
(comentariu din partea titularului contului de  facebook “Dragoș Claudiu”)

 Am acasă vreo 3 liviere, bate de fag, mergem pe ei futu-i în gură huooooo (comentariu
din partea titularului contului de  facebook “Andronesi Dănuț”)

 Trebuie exterminați boanghinele  [din context rezultă, că autorul comentariului se referă
la  etnicii  maghiari  din  România  n.n.]  (comentariu  din  partea  titularului  contului  de
 facebook “Dan Bacioiu”)
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 Eu propun ca din acest grup participant la eveniment să se separe o aripă (aia tânără,
zic) care să facă dragoste în fund și apoi în gură cu femeile și mamele lor [din context
rezultă, că autorul comentariului se referă la bărbații de etnie maghiară din România n.n.]
iar cealaltă parte a grupului să-i pună pe bozgori să se uite. Aaaa??? (comentariu din
partea titularului contului de  facebook “Florian Em”)

41.  Cele  arătate  în  cadrul  paragrafelor  39-40  ale  prezentei  denotă  fără  putință  de  tăgadă
profunzimea  pericolului  social  creat  prin  organizarea  evenimentului  “Olimpiada  de  bătut
unguri” de către Nea Nicu.

III/B.  Crearea  evenimentului  “Olimpiada  de  bătut  unguri” pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, de către numitul Nea Nicu, a încurajat publicul la aplicarea violenței
împotriva membrilor comunității maghiare, prin prezentarea unor asemenea fapte ca fiind
acceptabile, ba chiar patriotice.

42. Evenimentul  “Olimpiada de bătut unguri” pe rețeaua de socializare www.facebook.com,
prin descrierea din cadrul  acesteia  sugerează mai  multe  metode de a manifesta  și exterioriza
sentimente de ură față de etnicii maghiari:

a) se putea anunța dorința de participare la eveniment - peste 4.800 de persoane au exprimat
dorința de a participa la actele de violență descrise la paragraful 2;

b) se putea anunța interesul pentru eveniment - peste 7.600 s-au anunțat interesați de acesta; 
c) se putea redistribui evenimentul pentru a face publicitate pentru acesta - peste 750 de

persoane au considerat evenimentul potrivit pentru a fi distribuit și astfel pentru a-i face
publicitate;

d) se putea comenta evenimentul - sute de utilizatori de facebook au exprimat rasismul și
maghiarofobia lor prin comentarii necenzurate în evenimentul creat.

III/C. Crearea evenimentului “Olimpiada de bătut unguri” de către numitul Nea Nicu, a fost
realizată cu intenția instigării publicului la săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe,
prevăzută și pedepsită de art. 193 Cod Penal împotriva membrilor comunității maghiare,
fără  ca  ulterior  autorul  apelului  să  fi  exprimat  vreun  semn de  regret  pentru  posibile
urmări distructive în societate.

43. Atât din prevederile articolului 368 alin. (1) Cod Penal, cât și din opinia unisonă a doctrinei
de specialitate rezultă că infracțiunea de instigare publică se săvârșește cu intenție directă sau
indirectă.

44. Sub aspectul laturii subiective, intenția numitului Nea Nicu de a îndemna în mod explicit
publicul la săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 193 Cod Penal asupra etnicilor
maghiari rezultă în mod neîndoielnic atât din titlul evenimentului creat pe rețeaua de socializare
facebook - “Olimpiada de bătut unguri” -, cât și din descrierea acestuia, redată în întregime în
cadrul paragrafului 2 al prezentei.

45. Intenționalitatea îndemnării publicului la manifestarea unor agresiuni cauzatoare de suferințe
fizice  se  subliniază  inclusiv  prin  faptul  că  realizatorul  evenimentului  “Olimpiada  de  bătut
unguri” a  oferit  premii,  cu  o  încărcătură  puternic  dezumanizantă,  pentru  cei  mai  violenți
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participanți (locol I – 10 lei mici gratis și 2 unguri , locul II – 5 lei mici gratis și un ungur , locul
III.-  un  ungur  pe  post  de  sluga),  și  a  transmis  publicului  mesajul,  conform căreia  cine  nu
participă la acest eveniment, și nu aplică corecțiuni fizice etnicilor maghiari, nu este un român
adevărat (“olimpiada este in scopuri nobile”, “Cine lasă unguri in țara sau nu ii bate calumea
pana la graniță, ma-sa e curva!”).

6. Intenția de a îndemna publicul la săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe reiese și din
aspectul temporal, deoarece numitul Nea Nicu a creat evenimentul “Olimpiada de bătut unguri”
la  un  moment  oportun,  profitând  de  viralitatea  valului  antimaghiar  creat  prin  publicarea
videoului “Străin în țara mea – partea 1”. Acesta de fapt a încercat să determine publicul să-și
exteriorieze sentimentele de ură, astfel încât prin aceasta să se realizeze conținutul constitutiv al
infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 193 Cod Penal.

47. Totodată, creatorul evenimentului  “Olimpiada de bătut unguri”  nu și-a șters postarea nici
după ce a observat amplitudinea pericolului pe care l-a declanșat, nu a cenzurat comentariile
puternic maghiarofobe, nu a lăsat să se înțeleagă că acest eveniment nu ar fi decât o glumă de
prost gust, nu și-a recunoscut vinovăția, și nu a arătat că ar regreta consecințele faptelor sale nici
până în prezent.

48.  Intenția  directă  rezultă  și  din  faptul  că  săvârșirea  infracțiunii  de  instigare  publică  se
caracterizează  printr-un  mobil  și  scop  special.  Mobilul  special  îl  constituie  instigarea  la
săvârșirea unor infracțiuni de lovire și alte violențe motivate de ură etnică (potențialii subiecți
pasivi trebuie supuși agresiunilor fizice pentru că sunt de etnie maghiară), iar scopul special îl
constituie  instigarea  la  săvârșirea  infracțiunii  în  vederea  expulzării  etnicilor  maghiari  de  pe
teritoriul țării.

49. Putem să conchidem deci, că numitul Nea Nicu a prevăzut rezultatul (urmarea) faptei sale -
 că evenimentul creat de el pe rețeaua de socializare facebook este un act de instigare publică la
săvârșirea unei infracțiuni concrete având la bază ura etnică, și reprezintă un pericol social acut -
și  a  urmărit  producerea  acestui  rezultat  prin  săvârșirea  faptei  descrise  în  cadrul  prezentului
subcapitol.  Oricum,  chiar  și  în  ipoteza  în  care  numitul  Nea  Nicu  nu  ar  fi  urmărit  urmarea
imediată a faptei  sale, acesta rămâne pasibil  de răspundere penală din moment ce a acceptat
posibilitatea producerii urmării imediate a faptei sale, iar infracțiunea prevăzută de art. 368 alin.
(1) Cod Penal se poate comite și cu intenție indirectă.
 
50. Din paragrafele 35-38 ale prezentei rezultă că prin fapta săvârșită de numitul Nea Nicu s-a
adus o atingere foarte gravă la adresa relațiilor de conviețuire socială bazată  pe înțelegere și
armonie  interetnică,  iar  datorită  acestei  intensități,  doar  intervenția  normelor  și  sancțiunilor
penale se dovedesc a fi suficiente pentru ocrotirea valorii sociale amintite.

51.  În  baza  paragrafelor  35-50  ale  prezentei  putem  să  conchidem  că,   prin  crearea
evenimentului  “Olimpiada de bătut unguri” pe rețeaua de socializare www.facebook.com,
 s-a realizat o acțiune de instigare publică motivate de ură etnică. 

52. Elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 368, alin. (1) Cod
Penal consumate prin faptele numitului Nea Nicu:
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III/A. Latura obiectivă - elementul material

53. Crearea  evenimentului  “Olimpiada  de  bătut  unguri” pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, de către numitul Nea Nicu prin care a îndemnat publicul, să aplice violență
din motive etnice împotriva membrilor comunității maghiare.  (elementul material)

III/B. Latura obiectivă - urmarea imediată și raportul de cauzalitate

54. Ca urmare a apelului lansat de către Nea Nicu, într-un timp scurt  aproximativ 4.800   de
persoane au anunțat că participă la “Olimpiada de bătut unguri” , 7.600 s-au anunțat interesați,
iar  evenimentul  a  fost  redistribuit  de  aproximativ  750  de  ori  pe  rețeaua  de  socializare
www.facebook.com, înainte ca acesta să fie îndepărtat de pe aceasta.

III/C. Latura subiectivă

55.  Crearea  evenimentului  “Olimpiada de  bătut  unguri” de  către  numitul  Nea  Nicu,  a  fost
realizată  cu  intenția  instigării  publicului  la  săvârșirea  infracțiunii  de  lovire  și  alte  violențe,
prevăzută și pedepsită de art. 193 Cod Penal împotriva membrilor comunității maghiare, fără ca
ulterior autorul apelului să fi exprimat vreun semn de regret pentru posibilele urmări distructive
în societate.

ÎN DREPT, ne întemeiem plângerea penală/denunțul pe prevederile legale la care ne-am referit
în cuprinsul prezentei.

ÎN PROBAȚIUNE, pentru dovedirea plângerii penale/denunțului

1. înţelegem să ne folosim de următoarele mijloace materiale de probă:
a) Print Screen din 29.11.2015 privind evenimentul “Olimpiada de bătut unguri”, creat pe

rețeaua de socializare   www.facebook.com    de către persoana cu identitate necunoscută,
titularul sau administratorul contului de facebook “Nea Nicu”;

b) Print  Screen  din  29.11.2015  privind  unele  comentarii  stârnite  de  evenimentul
“Olimpiada de bătut unguri”, creat pe rețeaua de socializare   www.facebook.com    de
către persoana  cu  identitate  necunoscută,  titularul  sau  administratorul  contului  de
facebook “Nea Nicu”

c) ANEXA 1;
d) Videoul  “Străin în țara mea – partea 1”, realizat și publicat  la data de 31.08.2017 pe

pagina  de  internet  www.youtube.com de  către  numitul  Marian  Eugen  Ion,  titular  al
contului de youtube “Milițianul”, în format video mp4;

e) Print  Screen din data  de 29.11.2017 privind videoul  “Străin în  țara  mea – partea 1”,
realizat și publicat pe pagina de internet  www.youtube.com de numitul Marian Eugen
Ion, titular al contului de youtube “Milițianul”;

 
2. Vă rugăm să procedați la identificarea și audierea:
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a) persoanei  cu identitate  necunoscută,  titular  sau administrator  al  contului  de  facebook
“Nea Nicu”, cel  care a creat pe rețeaua de socializare facebook pagina evenimentului
“Olimpiada de bătut unguri”

b) a tuturor persoanelor, care pot contribui la tragerea la răspundere penală a  persoanei cu
identitate necunoscută, titular sau administrator al contului de facebook “Nea Nicu”, cel
care a creat pe rețeaua de socializare facebook pagina evenimentului “Olimpiada de bătut
unguri;

3. să solicitați toate datele/informațiile necesare rezolvării prezentei cauze penale de la
titularii  rețelelor  de  socializare www.youtube.com,   www.facebook.com,  și  de  la
furnizorii de servicii de email.

ANEXĂM:

1. Scriptele enumerate la Subcapitolul “În PROBAȚIUNE”, para. (1) lit. a)-c) și e);
2. Materialele  video enumerate  la  Subcapitolul  “În PROBAȚIUNE”,  para.  (1)  lit.  d)  pe

suport DVD;
3. Împuternicire avocațială nr. CJ/342025/ din 29.11.2017.

Pentru realizarea unei comunicări efective 
...

Solicităm respectuos să ne comunicați:
1. numărul  sub care prezenta plângere penală/  prezentul  denunț va fi  fost  înregistrată  în

cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov;
2. numărul  dosarului  penal,  care  se  va  constitui  în  urma  înregistrării  prezentei  plângeri

penale/ prezentului denunț.

În măsura  în  care veți  considera,  că plângerea noastră  penală/  denunțul  nostru  a fost  greșit
îndreptat(ă) la  Parchetului  de  pe  lângă  Judecătoria  Brașov,  solicităm  respectuos  să  o/îl
trimiteți, pe cale administrativă, organului judiciar competent conform art. 289 alin. (9) și
290 alin. (2) Cod de procedură penală. 

Vă mulțumim pentru solicitudine!

Cu deosebită stimă,
Asociația NEUER WEG și HANS HEDRICH,

prin av. ...
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	� Militianul, Străin în țara mea - partea 1, 31.08.2017; https://www.youtube.com/watch?v=yflC_demZ_c&t=1s, accesat la data de 29.11.2017.

