
   Către, 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc 

 

Subscrisa ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR MINORITARE 
MIKÓ IMRE, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei, nr. 4, Biroul HUB, nr. 22, 
având CIF 38672866, reprezentată prin Zsigmond József; 

Subscrisa este o asociație care are printre scopuri protecția drepturilor 
minorității etnice maghiare față de orice formă de discriminare, respectiv asigurarea 
respectării drepturilor tuturor persoanelor, inclusiv a celor care aparțin minorității 
etnice.  

Raportat la acest scop, cu respect formulăm și depunem prezentul 
 

DENUNȚ 
 

pentru săvârșirea  

• infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, faptă prevăzută și 

sancționată de dispozițiile art. 383 alin. 2 C.pen cu reținerea circumstanței 

agravante potrivit art. 77 lit. a) și h); 

• infracțiunii de distrugere art. 253 alin. 1 și 3 C. pen, cu reținerea 

circumstanței agravante potrivit art. 77 lit. a) și h) din C.pen, constatând 

în degradarea cu intenție a portii de acces în Cimitirul Eroilor din Valea 

Uzului, comuna Sânmartin, jud. Harghita; 

• infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută și 

sancționată de dispozițiile art. 369. C.pen cu reținerea circumstanței 

agravante potrivit art. 77 lit. a) și pentru săvârșirea  

• infracțiunii de tulburare ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută și 

sancționată de art.371 C.pen, cu reținerea circumstanței agravante potrivit 

art. 77 lit. a) și h); 

toate  faptele fiind săvârșite în data de 06.06.2019, la Cimitirul Eroilor din Valea 

Uzului de către mai multe persoane necunoscute. 

 

Vă solicităm identificarea autorilor faptelor reclamate și tragerea la răspundere 

penală ale acestora. 

 

Infracțiunile s-au săvârșit în următoarele împrejurări: 

 

În data de 06.06.2019 la Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului, situat 
în comuna Sânmartin, jud. Harghita, de Ziua Eroilor s-a inaugurat Monumentul Cimitir 
Internațional și 52 cruci pentru eroii români, realizată de către orașul Dărmănești din 
județul Bacău. Având în vedere situația conflictuală și nelegală cu privire la realizarea 
acestor lucrări, reprezentanții din rândul cetățenilor de etnie maghiară au organizat un 
protest pașnic pentru a exprima împotrivirea față de acest act abuziv. Astfel, în data 


