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În atenYia  
  

Tuturor Fra郡ilor din Obedien郡a MARII LOJI NAXIONALE din 
ROMÂNIA, 

 
 
Avândă înă vedereă situa郡iaă deă oă gravitateă f<r<ă precedentă creat<ă înă Mareaă Loj<ă

Na郡ional<ădinăRomânia, 
constatândăcuăadânc<ă îngrijorare c<ăînăMasoneriaădinăRomâniaă群i-auăf<cutălocă

oportunismul, autoritarismul,ă perpetuareaă înă func郡iiă 群iă clientelismul,ă precumă 群iă
existen郡aăuneiăst<riădeătensiuneă群iăamenin郡areălaăadresaăFra郡ilor; 

constatândă c<ă prină deciziileă recenteă luate împotriva Rituluiă Sco郡ian Antică 群iă
Acceptat din România, Marea Loj<ă Na郡ional<ă din România s-a plasat în afara 
Lan郡uluiăFratern Universal al Masoneriei,ădovad<ăfiindănumeroaseleă群iăfermeleăreac郡iiă
venite din partea Supremelor Consilii ale Ritului Sco郡ian Antic 群i Acceptat din SUA, 
Anglia,ăGermania,ăSpania,ăPortugalia,ăItalia,ăFran郡a 群iădinăalteă郡<ri,ăriscând pierderea 
recunoa群teriiă dină parteaă Unitedă Grandă Lodgeă ofă Englandă 群iă aruncândă oă pat<ă peă
obrazul Masoneriei Române; constatândăc<ăMareaăLoj<ăNa郡ional<ădinăRomânia,ăprină
Mareleă Maestruă Raduă B<l<nescu, aă folosită discre郡ionară Aparatul de conducere al 
MLNR 群iă aă omisă 群iă modificată înă modă deliberată pasajeă dină Constitu郡iaă 群iă
Regulamentul MLNR cu scopul de a favoriza privilegii personale, uzurpând 
func郡iaăsuprem< de conducere a MLNR; constatândăc<ătoateăceleăar<tateămai 
sus sunt înc<lc<riă ale Landmarkuriloră 群iă Constitu郡iiloră Masonice,ă aă conduiteiă unuiă
francmason: 

 
Constatam,ă fermă 群iă f<r<ă echivocă folosireaă repetat<ă aă Justi郡ieiă Masonice în 

interesăpersonală群iădeăgrup,ămergândăpân<ălaăînl<turareaăabuziv<ădinăOrdin a Fra郡ilor 
care au semnalatăderapajeădeălaăconduitaămasonic<,ăcuăscopulădeăaăfavorizaăprivilegiiă
nejustificate ale Mareluiă Maestruă 群iă aă unoră Mariă Ofi郡eriă 群iă Demnitari ai 
MLNR. 
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CEREM: 
 
1. Demisiaă dină toateă func郡iileă masoniceă aă Mareluiă Maestruă ală Mariiă Loji 

Na郡ionaleădinăRomânia,ăRaduăB<l<nescu, împreun< cu 
Demisia în bloc a membrilor Marelui Consiliu al MLNR 群i ale 

Aparatelor Zonale. 
2. Constituirea unui Mare Consiliu pro-temporeă cuă scopulă organiz<riiă unuiă

Conventă 群iă aă alegeriloră pentruă toateă func郡iileă vacante, conform Landmarkuriloră 群iă
Constitu郡iilorăMasonice. 

3. Reducerea mandatelor Marilor Mae群triălaăoăexercitareădeăun mandat unic de 
treiăani,ăf<r<ăposibilitatea de prelungire, orice solicitare de prelungire a acestui termen 
va arunca Fratele respectiv în afaraăregularit<郡iiădinăpunctădeăvedereăal MLNR. 

4. Ca toateă func郡iileădeă conducereădin cadrul MLNR s<ă fieă onorifice,ă
f<r<ă niciună felă deă salariiă sauă indemniza郡ii,ă laă felă cumă suntă celeă aleă Mae群triloră
Venerabili în Scaun.ăMareleăMaestruăvaăaveaăoăfunc郡ieădeăreprezentareăaăLojilor din 
MLNR careă s< respecte autonomia Respectabilelor Loji din Obedien郡aă
MLNR 群iăs<ăfieăînso郡iteădeăunăcertificatăCNSAS. 

Toateăpozi郡iileădeăvârfăaleăMLNR s<ăfieăîndepliniteădoarădinăonoareaăpeă
care o are un Frate Masonăcareăob郡ineăacesteădemnit<郡i,ădinămotiva郡iaăsaădezinteresat<ă
materială 群iă dină dorin郡aă sincer<ă deă aă slujiă Ordinul.ă Dup<ă cumă s-a constatat mereu, 
privilegiileă deschidă seteaă deă aă leă p<straă cuă oriceă pre郡,ă deă laă compromisuriă deă ordin 
moralăpân<ălaăabuzuriăsauăfraudeăînăenun郡areaăhot<rârilorăConventului.ă 

Înă acestă context,ă deplas<rileă 群iă cheltuielileă deă protocolă voră fiă suportateă din 
bugetul Ordinului,ăînătotal<ătransparen郡<ă群iăcuămotiva郡iiăbineăîntemeiate. 

5. Cerem reducereaă laă minimă aă structuriiă Mareluiă Consiliu,ă aă demnit<郡iloră 群iă
titlurilor Demnitarilor,ăaăacord<riiăexcesiveădeăfunc郡ii,ădiplomeă群iămedalii,ăprocedur<ă
careădilueaz<ăvaloareaăreal<ăaăacestora 群iăbagatelizeaz<ămeritele. 

6. Cerem o revizuireă corect<ă 群iă realist<ă aă apartenen郡eiă laă Ordin a Fra郡ilor 
Masoni, o rigoareăaăparticip<riiălorălaă軍inuteleăRituale. 

7. Cerem eliminarea din Ordin a tuturor celor care au fostă implica郡iă înă
scandaluriădeăcorup郡ie,ă aăcelorăcondamna郡iăpentruăastfelădeă fapte, precumă群iăaăceloră
careăauăf<cutăpoli郡ieăpolitic<. 

8. Cerem mic群orareaă substan郡ial<ă aă contribu郡ieiă cuă Metaleă 群iă taxeă careă facă oă
puternic<ă discriminareă 群iă înl<tur<ă dină rândulă Ordinului Fra郡ii Masoni din sferele 
cultural<,ăartistic<ă群iănu numai; Fra郡i care în prezentănuăî群iăpermităs<ăpl<teasc<ăacesteă
d<riă群iătrecăînăAdormireăsc<zândănivelul de spiritualitate al Atelierelor.ăConsider<măc<ă
aceste criterii deă apartenen郡<ă nuă trebuieă s<ă fieă influen郡ate, sau condi郡ionateă deă
standardul material al Fra郡ilor ci de calit<郡ileălorădeăoameniăliberi si de bune moravuri.  

9. Cerem respectarea autonomiei Lojeloră群iăaăRiturilor,ă f<r<ă ingerin郡eă înăvia郡aă
lorăintern<, ori presiuni,ăamenin郡<riă群iă群antaj legate deăop郡iunileălorăfa郡<ădeăunăcandidată
sau altul în contextul alegerilor. 

 
Fra郡ilor, s-a trecut de “punctulă f<r<ă întoarcere”.ăNuămaiă putemă toleraă situa郡iaă

existent<.ă Caă oameniă liberiă 群iă deă buneă moravuri,ă s<ă neă continu<mă Lucr<rileă cu 
demnitate 群iăcon群tiin郡<!  

Rupe郡iăt<cerea,ăface郡i-v<ăcunoscuteăinten郡iileădirectă群iăprinăRespectabileleăLoji 
dinăcareăface郡iăparte,ăpentruăaăputeaăac郡ionaăîmpreun<! 
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