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MASONERIA UNIVERSALĂ 

MAREA  LOJĂ  NAŢIONALĂ  din  ROMÂNIA 

___________________________________________ 

București, 8 Iunie 2020 

DECIZIE 

 

Constituirea Comisiei Speciale în conformitate cu Articolul 9 - „Justiția 

Masonică” punctul 4, din Regulamentul General al Marii Loji Naționale din 

România dictată de situația de moment cauzată de  

abuzurile Marelui Maestru 

 

Art. 9.4 din Regulamentul General al Marii Loji Naționale din România, 

prevede că:  

”Dacă Marele Maestru abuzează de puteri și se dovedește nedemn ca 

Marea Lojă Națională din România să i se supună, atunci el va fi subiectul 

unui nou Regulament dictat de situația de moment; și aceasta deoarece, 

Vechea Frăție nu a avut niciun motiv să stabilească asemenea regulamente, 

pentru asemenea evenimente, pe care le-a presupus că nu se vor întâmpla 

niciodată. Acest nou Regulament va fi de competența unei Comisii speciale 

(...)”, 

Încălcarea din 21.04.2020 în formă continuată de către Marele Maestru al 

Marii Loji Naționale din România a Art. 12.1 din Constituție durează și produce 

efecte negative de mai bine de 6 (șase) săptămâni.  
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Patru Mari Loji Regulare și Recunoscute din străinătate, Marea Lojă din 

Pennsylvania (cea mai numeroasă din lume), Marea Lojă din Michigan, Marea 

Lojă din New Jersey și Marea Lojă din Spania, al cărei Mare Maestru este și 

Secretarul Executiv în exercițiu al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Regulare,   

l-au avertizat până acum pe Marele Maestru Radu Bălănescu în scris că a comis 

abuzuri ce se constituie într-o gravă iregularitate. 

 Nici o Mare Lojă din lume nu i-a arătat susținere în demersurile sale 

anti masonice. 

 Un număr din ce în ce mai mare de Loji din cadrul Marii Loji Naționale din 

România acuză comportarea abuzivă a Marelui Maestru, fiind deja semnate mai 

multe luări de poziție, precum Proclamația de la Timișoara, Declarația de la 

Brașov, ca și Declarațiile de la Iași, Suceava, Pitești, Constanța, etc.,  ce au 

culminat prin Memorandumul Masonic Român care are reprezentativitate 

națională. 

Pe lângă luările de poziție menționate mai sus, un număr din ce în ce mai 

mare de Maeștri Masoni în Good Standing acuză comportarea abuzivă a Marelui 

Maestru, Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu. 

Trei membri ai Curții Superioare de Justiție Masonică, precum și un membru 

al Tribunalului Masonic au demisionat din calitatea de Judecători, în semn de 

protest față de abuzurile Marelui Maestru și al modului incorect în care se 

derulează procesul de Justiție Masonică.  

Toți cei menționați mai sus cer cu insistență și fermitate demisia acestuia, 

considerând că nu mai este demn ca Marea Lojă Națională din România să i se 

supună. 

Am considerat obligatoriu să intervenim pentru rezolvarea situației 

fără precedent care s-a creat în cadrul Marii Loji Naționale din România prin 

acțiunile abuzive ale Marelui Maestru, de natură a afecta Regularitatea și 

Recunoașterea Marii Loji, constituind o Comisie Specială de Instanță 

Masonică ad-hoc, în conformitate cu Art. 9.4 din Regulamentul General al 

Marii Loji Naționale din România și vom elabora un Regulament în baza 

căruia vom cerceta și analiza situația creată, pentru a decide măsurile ce se 

impun. 

Aducem la cunoștința Obedienței că, în conformitate cu practicile unor Mari 

Loji cu îndelungată tradiție și în aplicarea principiilor de senioritate pe care 

străvechea noastră Fraternitate le are, Comisia este deschisă oricărui Mare 



3 

Demnitar în funcție al Marii Loji Naționale din România care se opune hotărârilor 

ilegale ale Marelui Maestru și ale Marelui Consiliu. 

 Nu au fost invitați să ni se alăture niciunul dintre membrii actuali ai Marelui 

Consiliu, Președintele Tribunalului Masonic, Președintele Curții Superioare de 

Justiție Masonică și Președintele Comisiei ”Curtea Constituțională” întrucât 

aceștia s-au pronunțat public în favoarea hotărârilor abuzive ale Marelui Maestru 

și, în consecință, sunt lipsiți de obiectivitate, fiind la rândul lor în culpă. 

 Comisia are rolul de a cerceta abuzul de putere al Marelui Maestru al Marii 

Loji Naționale din România, ce ar putea conduce la concluzia că acesta este 

nedemn ca Marea Lojă Națională din România să i se supună, urmând ca 

rezultatul cercetării să fie comunicat tuturor membrilor Marii Loji Naționale din 

România. 

            Comisia Specială va cerceta cu precădere: 

- Încălcarea în mod repetat a Vechilor Landmark-uri, Constituției, 

Regulamentului General și a Codului de Conduită Masonică care a 

culminat cu Hotărârea Marelui Consiliu din data de 21 aprilie 2020, prin 

care s-a încălcat Art. 12.1 din Constituția Marii Loji Naționale din 

România.  

- Încurajarea, forțarea și chiar șantajarea prin mijloace profane a Fraților 

de a adera la o entitate masonică iregulară folosind canalele oficiale de 

comunicare ale Marii Loji Naționale din România; 

- Încălcarea articolelor din Regulamentul General privitoare la organizarea 

și funcționarea Tribunalului Masonic și a Curții Superioare de Justiție 

Masonică; 

- Exercitarea controlului discreționar asupra Justiției Masonice (Tribunalul 

Masonic și Curtea Superioară de Justiție Masonică), perpetuată și 

agravată de-a lungul ultimilor ani, care a condus la imposibilitatea 

aplicării unei jurisprudențe unitare la nivelul Lojilor și a Marii Loji, Justiția 

Masonică devenind un factor coercitiv de propagare și promovare a fricii 

și a terorii, prin care s-a urmărit eliminarea tuturor Fraților care nu au fost 

de acord cu deciziile Marelui Maestru; 

- Diminuarea constantă, până la punerea în derizoriu a suveranității Lojilor 

din cadrul Marii Loji Naționale din România; 
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- Acordarea de puteri sporite Asociației Profane, față de cele prevăzute de 

Constituția și Regulamentul General ale Marii Loji Naționale din 

România, prin modificarea Statului Asociației Profane, care, în loc să 

reprezinte Marea Lojă în lumea profană, înglobează și subordonează 

Marea Lojă Națională din România, ce a devenit „un program al 

Asociației Profane”, reducând Lojile la simple ”Grupuri de lucru” ale 

Asociației Profane; 

- Ascunderea față de membri a beneficiilor financiare reale ale Marelui 

Maestru și ale câtorva persoane din anturajul acestuia, obținute din banii 

Fraților și altfel decât ca salariu, beneficii care nu au fost prezentate 

niciodată detaliat Conventului și implicit membrilor MLNR și, pe cale de 

consecință, nu au fost niciodată supuse aprobării; 

- Suspiciunea generată de lipsa transparenței financiare și informarea 

incompletă cu privire la cheltuielile Marii Loji și la Investiția în Obiectivul 

Socio-Cultural al Marii Loji, membrii fiind puși în situația de a vota în 

Convent fără a fi în cunoștință de cauză; 

- Suspiciunea de fraudă în ceea ce privește utilizarea banilor membrilor 

Marii Loji Naționale din România pentru construirea acestui obiectiv; 

- Conducerea discreționară și autoritară a Marii Loji Naționale din 

România printr-un mecanism creat în ultimii ani pentru a servi intereselor 

Marelui Maestru și diluarea atribuțiilor Instituțiilor Marii Loji (Marele 

Consiliu, Tribunalul Masonic, Curtea Superioară de Justiție Masonică, 

Comisia ”Curtea Constituțională” etc.), respectiv uzurparea autorității și 

a puterii executive a Marilor Demnitari. 

 
Comisia Specială, începând de astăzi și pe întreaga perioadă de  

funcționare, DISPUNE: 

- Suspendarea tuturor prerogativelor Marelui Maestru Radu Bălănescu pe 

durata lucrărilor Comisiei Speciale, pentru ca activitățile Comisiei să 

poată fi realizate;  

- Sesizarea instanțelor masonice cu privire la orice încălcări ale 

Constituției MLNR, Regulamentului General al MLNR, precum și ale 

Codului de conduită masonică, încălcări ce s-ar fi săvârșit de către Marii 
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Demnitari, Președintele Tribunalului Masonic, Președintele Curții 

Superioare de Justiție Masonică, precum și Președintele Comisiei 

“Curtea Constituțională”, întrucât acești demnitari ai Marii Loji Naționale 

din România în complicitate s-au pronunțat public în favoarea hotărârilor 

abuzive și ilegale ale Marelui Maestru și au pronunțat hotărâri cu 

încălcarea măsurilor de restricție impuse pe perioada Stării de Urgență 

și a Stării de Alertă, ce au fost adoptate de Statul Român;  

- Cercetarea și analizarea existenței temeiurilor de a se anula toate 

Hotărârile Marelui Consiliu, toate Decretele Marelui Maestru și toate 

deciziile Tribunalului Masonic și ale Curții Superioare de Justiție, emise 

din data de 21 aprilie 2020 până în prezent, precum și analizarea 

oportunității formulării oricăror Cereri de revizuire pentru hotărârile 

instanțelor masonice vădit netemeinice și nelegale cu începere de la 

data emiterii Hotărârii Marelui Consiliu din 21.04.2020. 


