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H O T Ă R Â R E A nr. HCE/1 
Ședința din data de 13.11.2022  

Comisia de etică constituită din:  
 

Președinte : Cosmin OLTEANU 

Membri: Mario-Leonard CASSIAN 

Simona – Gabriela ALBEI 

Grefier : Robert-Constantin PETCU 

 

 Pe rol judecarea cauzei disciplinare privind pe petenta Asociația The New 

Pagan Dawn – filiala București – prin reprezentant legal Teodora Paul și pe intimatul 

NEAMȚIU EMILIAN având ca obiect constatare abateri disciplinare. 

 La apelul nominal făcut în ședință, se prezintă Teodora Paul, în calitate de 

reclamant și Emilian Neamțiu, în caliate de pârât. 

 Procedura de citare este legal îndeplinită, convocatorul fiind semnat de luare la 

cunoștință de către pârât, acesta fiind văzut și constatat cu propriile simțuri. 

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care: 

 Comisia verifică dacă dosarul este complet, calitatea membrului supus măsurii 

disciplinare și a persoanei reclamante. 

 De asemenea, Comisia constată că în dosar s-au depus și intervenții, în favoarea 

reclamantei de către: Mocioi Sorin-Mihai, Cislaru Adrian-Emil, Toma Anamaria, 

Olteanu Cosmin, Lavric Ioan pe care le lasă să fie analizate pe fondul cauzei. 



 Sub un prim aspect, la interpelarea Comisiei, Teodora Paul și Neamțiu Emilian 

apreciază că Comisia de Etică este competentă să soluţioneze prezenta cauză. 

 În subsidiar, Comisia de Etică verifică dacă calitatea de reprezentant a doamnei 

Teodora Paul, constatându-se că îndeplinește cerințele legale de a fi reprezentant al 

Filialei. 

 Dezbaterile au avut loc în ședința din data de 13.11.2022, fiind consemnate în 

încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

dată la care Comisia a pronunțat următoarea hotărâre: 

 

C O M I S I A 
  

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: 

1. Prin Raportul disciplinar depus la data de 01.11.2022 prin platforma de suport 

a Asociației The New Pagan Dawn, președintele în exercițiu a Asociației The New 

Pagan Dawn – filiala București, a depus raport disciplinar prin care învederează 

Comisiei un comportament neadecvat al lui Emilian Neamțiu. 

2. De asemenea, menționează că petenta că acesta nu are măsura de a-și asuma o 

atitudine corespunzătoare, cu toate că i-a fost explicat normele pe care trebuie să le 

respecte o persoană ce îmbrățișează credința păgână/politeistă. 

3. În aceeași măsură, persoana în cauză emite judecăți, incitând la o conduită 

necorespunzătoare, în ceea ce privește conversațiile cu terțe persoane membre sau nu 

ale asociației. 

4. Menționează petenta că, comportamentul acestuia implică lipsă de 

responsabilitate, a cuvintelor și a acțiunilor sale, neasumarea acestora și critica 

celorlalți. 

5. Se precizează de asemenea, că nu s-au achitat taxele pe anii 2021-2022, întărind 

astfel credința conform căreia acesta nu își asumă obligațiile și are lipsă de 

responsabilitate. 

6. În drept, s-a invocat regulamentul templului, cap. III art. 19 și Statutul 

Asociației. 

7. La interpelare, susține că își mențină raportul și că dorește ca să nu se mai 

repete modelul pe care îl obișnuiește. 

8. Discuția, a avut ca discuție excluderea Andreei Dinu ca membru. Clemența 

observată  un beneficiu care nu a fost respectat, încercând-se îndreptarea lui. 

9. A menționat că clemența se acordă o singură dată. 

10. A menționat că raportul nu are treabă cu Andreea Dinu. A solicitat excluderea 

acestuia pentru a avea timp de reflecție asupra problemelor ridicate. 

11. La data de 05.11.2022 Mocioi Sorin depune intervenție accesorie prin care 

menționează în principal, încălcări similare ale regulamentului și statutului. 



12. Acesta menționează că în data de 17.08.2022 domnul Neamțu Emilian 

împreună cu doamna Dinu Andreea au produs pagube de imagine a TNPD , acestea 

fiind consemnate în ședința Consiliului Director cu număr de înregistrare 

PV/1/07.09.2022 ,în care sa luat hotărârea de excludere a domnului Neamțiu Emilian. 

13. Din punctul lui de vedere un astfel de comportament este nejustificat și deviant 

cu ambivalența în decizia nu poate trece neobservată de Comisia de Etica. 

14. Continuând menționează că domnul Neamțiu Emilian nu a prejudiciat, a pătat 

imaginea și atragerea urii doar în detrimentul Asociației THE NEW PAGAN DAWN, 

ci acesta a Prejudiciat Valorile Păgâne, sfidând astfel învățăturile Zeilor. 

15. Solicită înaintarea unei plângeri penale pe numele domnului Neamțiu. 

16. În drept, se menționează prevederile ROF TNPD, Statut TNPD, Regulamentul 

Templului. 

17. Își mențiune punctul de vedere privind plângerea penală, întrucât este o faptă 

pe care legea penală o prevedere aducând la cunoștință că dorește ca să nu  fie 

sancționat, și are o a doua șansă 

18. În ceea ce privește prezența la conversații, acesta susține că este membru al 

grupului de WhatsApp. 

19. Acesta nu solicită comisiei o a doua șansă, ci solicită o sancțiune care să nu 

impună excluderea acestuia. 

20. La mențiunile făcute de dl. Mocioi, spune că nu a avut o ură nejustificată, cel 

puțin voluntar. Iar acesta a menționat că este irascibil uneori.  Unele situații i -s-au 

părut injuste, fără să discute în privat cu persoana în cauză, ci în public. Uneori a 

vorbit cu persoana în mod direct. 

21. În ceea ce privește vorbirea cu alte persoane, menționează că a vorbit cu 

Teodora Paul și cu Toma Anamaria. 

22. În ceea ce privește discuția cu Toma Anamaria, aceasta a menționat că ea a fost 

cea care a început conversația.  

23. Problema, invocată de Teodora Paul este faptul că se aduc judecăți de valoare, 

în sensul că e o diferență a anunța persoana în mod direct și alta pe valorile persoanele. 

24. Menționează că a făcut asta întru-un apel telefonic, în care a menționat că l-a 

deranjat modul în care s-a exprimat. Chestiunile au fost anunțate înainte de mesajul 

trimis lui Albei Simona. 

25. La data de 10.11.2022, Olteanu Cosmin depune intervenție accesorie, în calitate 

de președinte, în care învederează că pârâtul, deși a răspuns afirmativ la invitația 

formulată de IGLYO pentru a participa la Conferința din perioada de 10-15.11.2022. 

26. La data de 10.11.2022, cu Albei Simona, Teodora Paul și Lavric Ioan se constată 

că pârâtul nu este plecat, ci este prezent la templu, asociația fiind prejudiciată și 

nefiind reprezentată la IGLYO. 

27. Se menționează că a fost informat din timp supra obligativității prezenței, în 

cazul confirmării, moment în care acesta și-a reluat acordul. 



28. Nu a făcut o dovadă de a fi scutit de prezență sau să își substituie prezența. În 

acest caz, se reține faptul că în mod culpabil nu a fost prezent. 

29. Or, esența hotărârilor este bazată pe dovezi, partea reclamată nefăcând proba 

contrară a celor reținute de către persoana raportoare, se va prezuma realitate. 

30. De asemenea, în decursul serii 6/7.11.2022, Olteanu Cosmin a primit o serie de 

mesaje NGL prin care se continua defăimarea TNPD. 

31. Având in vedere discuția de 05.11.2022 purtată între membrii TNPD București 

si Neamțu Emilian-Filip cu privire la dosarul prezent, cat si conținutul si forma 

mesajului exista suspiciuni solide privind emițătorul mesajului. 

32. Discuția din ziua de 6 noiembrie 2022, ora 14:00 de la Templul Zeilor Antici din 

București a fost despre situația din prezentul dosar. Apărarea dlui Neamtiu s-a bazat 

pe faptul că aceasta a fost trădat, bârfit și defăimat prin acțiunile noastre, lucru ce se 

regăsește și in mesajele anonime transmise prin intermediul NGL-ului. Totodată 

forma mesajului, compusă din cuvinte și expresii românești și englezești, ce se 

regăsește in stilul său de comunicare conduc la al doilea motiv pentru care există 

suspiciunea că expeditorul mesajului a fost acesta, iar in discuțiile telefonice dintre dl. 

Olteanu Cosmin, dna. Simona Albei si Emilian Neamțiu s-au regăsit informații cu 

privire la modul de funcționare al aplicației, deși acesta a comunicat in repetate 

rânduri că nu cunoaște aplicația și modalitatea ei de funcționare. 

33. Suplimentar acesta a comunicat detalii din dosar către persoane terțe, încălcând 

secretul profesional către Dinu Andreea care a început să le scrie și să ii contacteze in 

numele dlui Emilian pe membrii Comisiei (Albei Simona, Olteanu Cosmin), ori 

persoane parte din dosar (Mocioi Sorin Mihai). 

34. In data de 7 noiembrie 2022, ASOCIATIA THE NEW PAGAN DAWN a 

efectuat plata versiunii pro a aplicației pentru a vedea detalii privind expeditorul 

mesajelor anonime din care reiese locația București, ora trimiterii din data de 

06.11.2022, 23:17 (după discuția de la Templu), id-ul care incepe cu litera e, fiind 

e09177, iar operatorul de servicii de net Digi Romania. 

35. Din informațiile precizate mai sus, forma și conținutul mesajului, cât și 

contextul dat reies suspiciunile valide. 

36. Comisia, verificând din oficiu dosarul de membru, constată că acesta a mai fost 

sancționat o dată, fiind reabilitat în urma votului Consiliului director. 

 

COMISIA, ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 

 

37. La interpelarea Comisiei, Sorin Mocioi  susținut că trebuie să se depună o 

plângere penală. Acesta a fost prezent la discuția de pe WhatsApp, și nu cre o a doua 

șansă. Se impune o sancțiune legală și o rămânerea ca membru. 

38. Teodora Paul, susține raportul. Acesta a nu a depus un efort de îndreptare. 

Motivele sunt de principiu un comportament inadecvat repetitiv din partea pârâtului. 



39. S-a observat că prin comunicare nu s-a ajuns la un numitor comun, 

comunicarea viza corectarea anumitor conduite nepotrivite.  

40. Pârâtul menționează că membrii îl acuză e o gândire toxică. Acesta susține că 

acestea sunt cauzate de lipsa de comunicare, irascibilitate și vorbe jignitoare. 

41. Acuză niște nedreptăți injuste. Afirmă că a comunicat direct și indirect cu alți 

membri. La pride susține că a fost deranjat e ceva, fără să explice ce anume. 

42. Susține de asemenea, că la telefon a spus că îl deranjează ceva. 

43. Toma Ana spune că a iniția conversația cu pârâtul. 

44. Din cadrul cercetării, se poate constata o relaxare de aparență apropiată de 

indiferență. Pârâtul susține că a fost sunat când a dispărut pisica, dar reclamanta 

susține că în ziua respectivă l-a sunat pe acesta. 

45. Acesta căuta scuze pentru reproșurile pe care le-a primit. În prezent, în 

aparență, nu prezintă complianță la comunicare, la enumerarea reproșurilor trecute și 

prezente. 

46. Menționează că nu cunoaște regulamentul, iar Comisia respinge mențiunea, 

având în vedere că a semnat o adeziune prin care a menționat ceea ce s-a discutat. 

47. O comunicare eficientă impune un ton, prin care lasă receptorului o posibilitate 

de a lua la cunoștință chestiuni importante, fără discuții și răspunsuri laconice. 

48. Comisia dispune limitarea intervențiilor la 10 mins. 

49. De asemenea, pârâtul menționează că singura chestiune comunicată personal, 

a fost jignira și etichetarea ca nesimțit a lui Olteanu Cosmin. 

50. În ceea ce privește mesajul, se constată că au fost utilizate cuvinte non-

profesionale. 

51. Se prezintă ca o condiție, incapacitatea de recunoaștere a persoanelor 

superioare, față de el, o atitudine de nesupunere. 

52. Pârâtul menționează, că i s-a spus neclar ce trebuie făcut pentru curățarea, 

purificarea și întreținerea spațiului. 

53. Din cercetare, se constată o serie de idei contradictorii, ceea ce rezultă o 

încercare de disimulare. Se susține că minte în legătură cu ceea ce i s-a comunicat 

54. În anul 2021 când a ajuns în templu, a luat la cunoștință regulamentul dar nu s-

a pus în aplicare. 

55. Din cercetare, de asemenea, se constată o încercare de a se scuti de o vină. 

56. Membrul II al Comisiei, menține că din cuoștințele lui, pârâtul nu și-a 

comunicat nevoile și neînțelegerile. 

57. Prezintă urme de zâmbet și satisfacții atunci când aude că este în mintea 

persoanelor din jur. Comisia constată că este necesar a se acorda urme de afecțiune, 

afirmare suprapusă pe imposibilitatea sentimentală de a se exprima de a comunica. 

58. Psihologul din comisie afirmă că e imatur și iresponsabil. 

59. Emilian Neamțiu spune că este responsabil, cu privire la evenimentele viitoare. 



60. Emilian Neamțiu a fost acuzat că a făcut un ritual ce avea nevoie de permisiune, 

urmând ca acesta să nege menționând că a făcut ce trebuia, făcând referire la energii 

și protecțiile templului. 

61. Ioan Lavric afirmă căi-a comunicat lui Emilian Neamțiu ceea ce l-a deranjat. 

Anume că la pride Emilian Neamțiu afirmă că nu voia să mai țină un afiș. Lavric Ioan, 

menționează că a vrut să o țină doar el. 

62. La final, pârâtul afirmă, totuși că a greșit pe calea comunicării. 

63. În ceea ce privește ceea ce plecarea la IGLYO, acesta face mențiunea că credea 

că organizarea e puțin diferită. 

64. În probatoriu, s-a invocat mail-urile. 

65. Se reține că el face ceea ce face din nevoia de a fi util, 

66. Încearcă să dea de înțeles ceea ce are nevoie de a se arăta util., dar nu o spune 

direct. Când își amintește în discuții, afirmă că a folosut subiect și predicat. 

67. La interpelarea făcută e Președinte, menționează că are ca operator de telefonie 

RCS&RDS – Digi. 

68. Cislaru Adrian a propus excluderea 

 

Analizând materialul probator aflat la dosarul cauzei, reţine următoarele: 

 

69. Prin cererea înregistrată se solicită sancționarea domnului Emilian Neamțiu, 

membru asociat, cu antecedente sancționatorii. 

Raportul doamnei Teodora Paul 

70. În ceea ce privește raportul doamnei Teodora Paul, comisia urmează să admită 

în parte, raportul, pentru următoarele motive: 

71. Se reține din Raportul doamnei Paul o atitudine plurivalentă a pârâtului, în 

sensul neasumării obligației de a se spune problemele personale către persoana căreia 

i-a greșit, ducând astfel la o stare continuă de tensiune, prin distorsionarea bârfei în 

Templu. 

72. Deși, măsura aceasta a domnului Neamțiu a fost sancționată de către Consiliul 

Director pe fond, acesta în decurs de minim 3 luni a ajuns să repete aceeași greșeală, 

semn pentru care se constată că prima sancțiune nu și-a atins scopul. 

73. În ceea ce privește plata, Comisia verificând registrul trezorierului constată că 

ceea ce este consemnat de către Teodora Paul se regăsește și în înscrisurile asociației.  

Aici, Emilian Neamțiu depune în dovedire chitanța, din care rezultă că plata 

pentru anul 2021 a fost deja achitată, din 10.11.2021, iar anul 2022 nu este la acest 

moment exigibil, pe cale de consecință nu se pot cere efectuarea plății, decât în urma 

efectuării unei noi modificări a regulamentului. Astfel, nu se impune reținerea cauzei 



cu neplata, ci se impune îndreptarea ei în ceea ce privește evidența trezorierului, iar 

anul 2022, nu este încă exigibil și nu a ajuns la scadență, acesta ajungând la scadență 

la data de 31.12.2022. 

74. Astfel, Comisia respinge mențiunea neplății, păstrând în rest toate mențiunile 

Raportului. 

Raportul domnului Mocioi Sorin 

75. În ceea ce privește Intervenția domnului Mocioi Sorin, urmează a se pune în 

discuție noutățile ce intervin ca urmare a prezentărilor făcute de Teodora Paul. În 

cazul neintervenirii unor cauze de noutate, Comisia ar urma să respingă Raportul 

domnului Mocioi ca neîntemeiat. 

76. De asemenea, se ridică din oficiu calitatea procesuală activă a domnului Mocioi. 

77. În ceea ce privește raportul, Comisia opinează că acesta vine cu un caracter de 

noutate, chiar dacă este singurul lucru care este diferit de Raportul doamnei Paul. 

Diferența constă în introducerea și învederarea Comisiei de Etică că petentul a mai 

fost sancționat o dată, pe fond, iar în contestație s-a renunțat la aplicarea sancțiunii. 

78. De asemenea, dl. Mocioi solicită ca TNPD să formuleze o plângere penală pe 

numele pârâtului, mențiune respinsă de către membri comisiei. 

Raportul domnului Olteanu Cosmin 

79. Comisia, constată că în mod imputabil pârâtul nu a mers la IGLYO, pe cale de 

consecință, admite raportul.  

80. Se reține că el face ceea ce face din nevoia de a fi util, 

81. Încearcă să dea de înțeles ceea ce are nevoie de a se arăta util., dar nu o spune 

direct. Când își amintește în discuții, afirmă că a folosut subiect și predicat. 

82. Comisia, reține că în vederea unei sancțiuni eficiente, este necesar a se aplica o 

măsură prin care membrul să conștientizeze greșeala. 

83. În ceea ce privește sancțiunea, se reține că aceasta trebuie să fie una coercitivă, 

preventivă și educativă 

84. Având în vedere cele mai sus menționate, Comisia urmează a admite în parte 

cererea și să aplice sancțiunea excluderii 

  



PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE ZEILOR 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Respinge intervenția domnului Mocioi Sorin de a apela la instituțiile statului, 

cu privire la dosarul penal. 

 Admite intervențiile accesorii ale Mocioi Sorin-Mihai, Cislaru Adrian-Emil, 

Toma Anamaria, Olteanu Cosmin, Lavric Ioan 

 Admite în parte, cu majoritate de 2/3 – un vot împotrivă – 2 voturi pentru,  

acțiunea formulată de către Teodora Paul 

 Sancționează cu măsura excluderii, cu limitarea drepturilor privitoare la 

accesul la Templu, în afara programului cultic și a evenimentelor publice organizare 

de Asociația The New Pagan Dawn 

 Prezenta se comunică Consiliului Director în termen de 1 oră de la pronunțare, 

în vederea luării la cunoștință. 

 Cu drept de apel în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial Păgân. 

 Pronunțată în ședință publică astăzi, 13.11.2022. 

 

 

Membru 

Mario Cassian 

Președinte 

Cosmin Olteanu 

Membru 

Simona Albei 

 

 

 

 

Grefier 

Robert Petcu 

 

 

 

 

 

 

Red. Preș. C. Olteanu 

Tehnored M.-L. Cassian/10 ex./13.11.2022 
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