București, la 12 Mai 2020
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RITUL SCOŢIAN ANTIC şi ACCEPTAT
din ROMÂNIA

SUVERANUL MARE COMANDOR
Stelian Nistor 33°

"Pentru ca răul să triumfe,
este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic."
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Fratele Edmund Burke (1729 -1797)

Dragul meu Frate,

Știu că te-ai întrebat de ce de la o vreme adaug în comunicate motto-ul de mai sus.
Prin ceea ce se întâmplă de trei săptămâni, zi de zi, ai început să primești răspunsul.
Știu și că, după ce parcurgi textul și documentele de mai jos, te vei mai gândi la
mesajul Fratelui Edmund Burke, atât de valabil și azi, după mai mult de două sute de ani.
Cu începere din 21.04.2020, prin încălcarea Constituției și a Regulamentului
MLNR, Marele Maestru și Marele Consiliu se află în iregularitate.
Problema reală pe care o are acum în bloc conducerea actuală a Marii Loji
Naționale din România și pe care încearcă cu disperare să o ascundă prin diversiuni, este
Iregularitatea.
Prin recunoașterea și autorizarea ilegală de către Marele Maestru și Marele
Consiliu a unei entități masonice Iregulare și menținerea acestei situații, se atrage
asupra fiecăruia dintre noi riscul de Iregularitate în Lanțul Masonic Universal.
Această greșeală masonică de o gravitate excepțională a fost comunicată imediat
în întreaga lume masonică chiar de către însuși Radu Bălănescu, încă din data de
21.04.2020, printr-o scrisoare către toate Marile Loji din lume, care au trimis-o la rândul
lor Supremelor Consilii, exportând astfel scandalul în afara Țării. Cui să-i fi folosit? Ne
vor trebui însă ani de zile să reparăm stricăciunile.
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Avertismentele primite ca răspuns de la Supremele Consilii ale Ritului Scoțian din
lume, prin care se constată fără echivoc Iregularitatea așa-zisului SC-1881, nu au fost
luate în considerare.
Avertismentul primit în 06.05.2020 de către Radu Bălănescu de la cea mai
numeroasă Mare Lojă din lume și una dintre cele mai respectate Mari Loji din Statele
Unite și din lumea masonică, cea din Pennsylvania, a fost ascuns de către acesta, și
ulterior, când s-a aflat, a fost bagatelizat, ignorat și sfidat.
Intenția lui Radu Bălănescu de a încerca „eliminarea” celui care se face vinovat că
propune Fraților un sistem referențial de normalitate, devenind astfel un potențial pericol
prin comparație, a fost premeditată. Mulți Frați spun că momentul în care, la Conventul
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din 03 Noiembrie 2018 sala s-a ridicat în picioare de bunăvoie la intrarea delegației
Ritului Scoțian, a fost declanșatorul invidiei. A urmat mutarea datei Conventului următor
în chiar ziua anunțată de aproape un an a Odeonului.
Premeditarea a fost exprimată oficial, în repetate rânduri, așa cum este consemnat
în Planșele Marelui Consiliu și în Comunicările Marelui Maestru din ultimul an.
Amenințările s-au intensificat din momentul în care s-a anunțat că România va prelua
Președinția Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian prin Suveranul Mare Comandor.
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Agresiunea lui Radu Bălănescu în vederea subordonării RSAA din România a luat
forme paroxistice: a retras pentru o vină dovedită ca inexistentă, a semnării
Concordatului, „autorizarea” Supremului Consiliu, iar un iregular și ilegal constituit
„Tribunal Online” al MLNR, a executat fără ezitare o sentință demult și fără jenă
diseminată.
Deși cunoaște că regularitatea mea ca maestru mason și ca Suveran Mare
Comandor NU este afectată de iregularitatea simulacrului de ”Ardere între Coloane”, eu
fiind membru și în U.G.L.E., chiar în aceeași Lojă cu el, Radu Bălănescu a ținut să arate,
doar pentru impresia artistică, cine „are mingea în curtea școlii”.
Da, dragul meu Frate, conducerea actuală a Marii Loji poate exclude un maestru
mason, dar de ce trebuie s-o facă fără nici un temei masonic real, doar pentru că „poate”?
De ce o face acuzându-l de acțiuni pe care le-a îndeplinit perfect statutar ca Suveran Mare
Comandor al unui Rit Recunoscut de către întreaga lume masonică și nu în calitatea sa de
simplu maestru mason? Chiar nu se vede că se despart cele două calități numai în favoarea
acuzării?
În ședința din 21.04.2020, încălcând flagrant atât Constituția cât și Regulamentul
General ale MLNR, preluând abuziv prerogativele exclusive ale Conventului, Marele
Consiliu constituie un așa-zis „Tribunal Masonic Online”, cu încălcarea Art. 9.5.13 din
Regulamentul General al MLNR.
Președintele Tribunalului Online care-l „judecă” de unul singur (altcineva nu apare
ca judecător, încălcându-se Art.11.4 din Constituția MLNR și Art. 9.7.1 pct.2 și Art. 9.7.6
pct. 3 din Regulamentul General) pe Suveranul RSAA din România este un membru de
vază al Ritului Memphis. Rit adus în România din Rusia, via Italia. Rit nerecunoscut de
către Ritul Scoțian și nici de către imensa majoritate a lumii masonice.
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Conform prevederilor Constituției și Regulamentului General ale MLNR,
Tribunalul Masonic se poate constitui și își poate desfășura ședințele numai la sediul
MLNR, iar singura autoritate care poate modifica această prevedere a Constituției
și Regulamentului General este Conventul și NU Marele Consiliu sau Marele
Maestru.
În plus Cap. XI din Codul de Conduită Masonică, invocat în sprijinul instituirii
Tribunalului Masonic Online, are, incalificabil, cu totul alt conținut: ”Cu excepția
informațiilor care se găsesc pe siturile web ale Marilor Loji Regulare, ale Lojilor Regulare
de cercetare... Marea Lojă Națională din România nu consideră informațiile care
circulă în spațiul virtual drept oficiale și valide...”
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Am primit de la așa zisul ”Tribunal Masonic Online” o motivare de 10 (zece)
pagini, pline de referiri fanteziste la un amalgam de articole din Constituție,
Regulamentul General și Codul de Conduită Masonică al MLNR, fără nici un suport
juridic real, dar care prin aroganța goală de conținut, axiomatică, cu ignorarea nu numai
a legilor masonice și profane ci și a celui mai elementar bun simț, devine până la urmă
un bumerang împotriva lor.
Sunt acuzat în principal că am ofensat pe Marele Maestru al Moldovei.
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Instituția Marelui Orator, reprezentată în proces de acuzatorul Serghei Perju,
cetățean al Republicii Moldova și fost, în urmă cu doar câteva luni, candidat la poziția de
Procuror General al acestei țări din partea unui partid antiromânesc, ”s-a sesizat din
oficiu” în baza celor menționate de Marele Maestru în ședința de Mare Consiliu din
21.04.2020. În această ședință însă, conform Extrasului Planșei Marelui Consiliu, Marele
Maestru nu pomenește nimic despre Republica Moldova.
Secretarul „Tribunalului Online”, Adrian Onică, este și el cetățean al Republicii
Moldova.
Greu de înțeles cum a ajuns ”să fie atacat și denigrat” Fratele Iurie Sedletchi, 33°,
și el membru în Ritul Scoțian din România, în calitatea lui de MM al Republicii Moldova,
într-o scrisoare pe care nu i-am trimis-o niciodată! Singurul care a primit de la mine acest
document, specificând „spre informare” a fost Marele Maestru din țara mea, cu scopul
de a apăra onoarea și demnitatea țării noastre România și nu „onoarea și demnitatea” unei
țări străine, fie ea și Republica Moldova. Se vede treaba că nu i-am specificat a cui
informare... (vezi ”Informare Mare Maestru ref. Marea Loja a Moldovei” din atașament)
Este important de menționat că, încă din anul 2007 avem un protocol valabil și
astăzi între Supremul Consiliu din România și Marea Lojă a Moldovei (Anexa 1) ce
prevede crearea de Corpuri Rituale ale RSAA în România cu membri din Marea Lojă a
Moldovei, în vederea fondării unui Suprem Consiliu al Republicii Moldova.
La momentul în care s-a luat decizia instalării Lojii de Perfecție, adică la Sesiunea
Națională din 13 Octombrie 2018, aceștia aveau certificat de Good Standing valabil
semnat de Iurie Sedletchi din data de 04 Octombrie 2018 (Anexa 2).
Această Lojă de Perfecție a fost instalată la Odeon, pe 15 Decembrie 2018, în fața
a sute de Frați, de către Supremul Consiliu din România alături de Supremele Consilii din
Germania și Elveția.
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Să înțelegem că Marele Maestru din România s-a alăturat poziției Marelui Maestru
al Moldovei care, poate sub influența unei puteri de la Est, i-a pedepsit pe membrii
moldoveni ai RSAA din România că au participat la constituirea unei Loji de Perfecție
ce a unit Frați din România și Frați din Republica Moldova, toți membri ai Ritului Scoțian
din România, cinstind astfel Centenarul Unirii? (Anexa 5)
Să fi fost o putere străină de la Est atât de deranjată încât acțiunile sale
împotriva României să continue prin convingerea lui Radu Bălănescu să împiedice
România de la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian?!
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Deși constituit online, cu încălcarea flagrantă a Constituției și Regulamentului
General ale MLNR, așa zisul Tribunal Masonic Online mi-a comunicat că nu pot primi
tot online conținutul dosarului și că pot afla capetele de acuzare și îmi pot consulta
dosarul NUMAI LA SEDIUL MLNR, deși cunoștea faptul că din cauza Stării de
Urgență în România, nimeni nu poate părăsi domiciliul decât pentru foarte puține
activități de strictă necesitate.
Argumentul tribunalului că avocatul din oficiu a putut să încalce legea țării
noastre deplasându-se ilegal la sediul MLNR, iar eu nu am putut, este halucinant: ar fi
trebuit să încalc și eu legea țării, fiindcă el a făcut asta?
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În plus, nu se înțelege de ce a fost desemnat un apărător din oficiu: eu aveam
apărătorul meu, comunicat și confirmat de două ori ”Tribunalului Masonic Online”. Am
decis să nu ne prezentăm la acest simulacru de proces, dar Tribunalul Online a constatat
faptic acest lucru abia la ora începerii „procesului”, ora 19:00.
”Fratele” Armand Calotă, numit, după cum aflăm abia acum, încă dinainte cu
câteva zile, NU m-a contactat niciodată. Adevărată atitudine fraternă în căutarea
Adevărului. Ce bătaie de joc...
Așadar, dragul meu Frate, Tribunalul Masonic Online a blocat accesul la
aflarea capetelor de acuzare și la dosar, lipsindu-mă complet de apărare.
Cum să mă prezint la așa o mascaradă doar pentru a fi umilit?

Astfel că, am trimis online, la timp, fiind confirmată oficial primirea, o Ȋntâmpinare
în apărarea mea Tribunalului Online, avertizându-i de încălcarea Constituției masonice și
a celei profane a României, precum și o Excepție de Neconstituționalitate către Marele
Maestru pentru a o adresa Comisiei Constituționale a MLNR (documentele atașate).
Oare asta e masoneria în care am intrat? Oare chiar s-a terminat rușinea? Nimic din
agresiunea relatată nu are legătură cu conceptul de judecată frățească, nici cu conceptul
de judecată la modul general. Nimic nu are legătură cu trăirea masonică. De ce? Dar până
când?
Voința fiecărui mason regular român va decide până când. Adică și voința ta,
dragul meu Frate. Nu ești singur. Demnitatea, onoarea și curajul încă nu s-au terminat.
Mergem înainte!
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Stelian Nistor, 33º

Suveranul Mare Comandor
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