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H O T Ă R Â R E A nr. HCE/1 
Ședința din data de 05.02.2023  

Comisia de etică constituită din:  
 

Președinte : Cosmin OLTEANU 
Membri: Mario-Leonard CASSIAN 

Simona – Gabriela ALBEI 
Grefier : Sebastian-Carol CRISTEA 

 
 Pe rol judecarea cauzei disciplinare privind pe petenta ASOCIAȚIA THE NEW 
PAGAN DAWN – FILIALA BUCUREȘTI – prin reprezentant legal TEODORA PAUL 
și pe intimatul LAVRIC IOAN având ca obiect constatare abateri disciplinare. 
 La apelul nominal făcut în ședință, se prezintă Lavric Ioan, în calitate de pârât, 
lipsă fiind petenta.  
 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 la dosar se află cerere publică de scuze, 
publicată la 13:23 pe pagina de Facebook. 



 Sub un prim aspect, la interpelarea Comisiei, Lavric Ioan apreciază că Comisia 
de Etică este competentă să soluționeze 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 05.02.2023, 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 29.01.2023 prin email, președintele 
în exercițiu a Asociației The New Pagan Dawn – Filiala București, a depus raport 
disciplinar prin care învederează Comisiei un comportament neadecvat al lui Lavric 
Ioan. 
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. Menționează petenta că, comportamentul acestuia implică lipsă de 
responsabilitate, respect, a cuvintelor și a acțiunilor sale și neasumarea acestora. 
4. În drept, s-a invocat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației 
THE NEW PAGAN DAWN, Capitolul II. Norme Comportamentale în cadrul TNPD, 
Art. 10, și Statutul THE NEW PAGAN DAWN, Art. 33, lit. g. (Art. 4). 
5. Discuția, a avut în analiză excluderea lui Lavric Ioan ca membru.  
6. Teodora Paul menționează că în săptămâna de până în data de 29.01.2023, 
domnul Lavric Ioan au produs pagube de imagine a TNPD, acestea fiind consemnate 
în ședința Consiliului Director cu număr de înregistrare PV/CD/1/29.01.2023, în care 
s-a luat hotărârea de demitere a domnului Lavric Ioan, din funcția de vicepreședinte 
secund, președinte al Ucenicii Întunericului, președinte a Diecezei Păgâne TNPD de 
Sibiu și a Diecezei Păgâne TNPD de Vaslui. 
7. Teodora Paul consideră că din punctul lui de vedere un astfel de comportament 
este nejustificat și deviant, cât și blasfemic la adresa comunității păgâne și a Zeilor, 
lucru pentru care Teodora Paul consideră că postările de pe Instagram, TikTok și 
Facebook nu pot trece neobservate de Comisia de Etica. 



8. Comisia constată că după ședința Consiliului Director din data de 29.01.2023, 
domnul Lavric Ioan a continuat să publice în spațiul online postări legate de credința 
sa în ”Alupigus”.  
9. Continuând Comisia constată că există o Hotărâre a Sacrosanctului Sinod 
Păgân nr. HCSS/1 din 29.01.2023 de condamnare a ereziei alupigusianiste create de 
Lavric Ioan. 
10. Comisia constantă că la ora 13:23 în data de 05.02.2023, Lavric Ioan a depus în 
online, pe Facebook o cerere de scuze. 
11. În drept, se menționează prevederile ROF TNPD și Statut TNPD. 
12. Comisia, verificând din oficiu dosarul de membru, constată că acesta nu a mai 
fost sancționat vreodată. 
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13. Teodora Paul, susține raportul. Acesta a nu a depus un efort de îndreptare. 
Motivele sunt de principiu un comportament inadecvat repetitiv din partea pârâtului. 
14. S-a observat că prin comunicare nu s-a ajuns la un numitor comun, 
comunicarea viza corectarea anumitor conduite nepotrivite.  
15. Pârâtul menționează că membrii îl acuză de blasfemie și de prejudicierea 
imaginii TNPD. Acesta susține că acestea sunt cauzate de neînțelegeri privind modul 
de guvernare al organizației și modul ineficient de a comunica asta, la nervi. 
16. Din cadrul cercetării, se poate constata o căire față de faptele făcute și o 
cunoaștere clară a faptului că modul de reacție nu a fost cel potrivit și că a prejudiciat 
imaginea TNPD.  
17. Psihologul din comisie afirmă că pârâtul a înțeles problemele reclamate și că e 
nevoie de un efort susținut al THE NEW PAGAN DAWN pentru îndreptarea 
pârâtului. 
18. La final, pârâtul afirmă, totuși că a greșit pe calea comunicării. 

 
Analizând materialul probator aflat la dosarul cauzei, reţine următoarele: 
 

19. Prin cererea înregistrată se solicită sancționarea domnului Lavric Ioan, membru 
asociat și fondator, fără antecedente sancționatorii. 

Raportul doamnei Teodora Paul 



20. În ceea ce privește raportul doamnei Teodora Paul, comisia urmează să admită, 
raportul, pentru următoarele motive: 
21. Se reține din Raportul doamnei Paul o atitudine plurivalentă a pârâtului, în 
sensul neasumării obligației de a respecta imaginea TNPD și de a respecta teologia și 
comunitatea păgână, ducând astfel la o stare continuă de tensiune, și la prejudicierea 
imaginii și misiunii TNPD. 
22. Comisia, reține că în vederea unei sancțiuni eficiente, este necesar a se aplica o 
măsură prin care membrul să conștientizeze greșeala. 
23. În ceea ce privește sancțiunea, se reține că aceasta trebuie să fie una coercitivă, 
preventivă și educativă 
24. Având în vedere cele mai sus menționate, Comisia urmează a admite în parte 
cererea și să aplice sancțiunea mustrare scrisă  
 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE ZEILOR 

HOTĂRĂȘTE 
 

Aplică sancțiunea mustrării scrise. 
 Pune în vedere pârâtului necesitatea respectării Statutului, Regulamentelor și 
normele Asociației THE NEW PAGAN DAWN ca condiție imperativ necesară pentru 
menținerea adeziunii la teologia păgână și la organizația noastră, ca membru. 
 Pune în vedere ștergerea oricăror postări, declarații sau imagini care ar 
prejudicia organizația, precum și orice postări, declarații sau imagini ce pun în 
discuție subiectul ”Alupigus”. 
 Pune în vedere reținerea în viitor de la orice postări, declarații sau imagini ce 
ar prejudicia imaginea organizației sau organizația, precum și comunitatea și teologia 
păgână. 
 Păstrează calitatea de membru asociat. 
 Admite în totalitate, unanim pentru,  acțiunea formulată de către Teodora Paul 
 Sancționează cu măsura mustrării scrise, cu limitarea drepturilor referitoare la 
exprimarea de idei, declarații, imagini sau alte susțineri ce ar prejudicia imaginea și 
misiunea comunității păgâne, teologia păgână și 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, 05.02.2023. 



 
 

Membru 
Mario Cassian 

Președinte 
Cosmin Olteanu 

Membru 
Simona Albei 

 
 
 
 

Grefier 
Cristea Sebastian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Preș. C. Olteanu 
Tehnored M.-L. Cassian/4 ex./05.02.2023 
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