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Prea Respectabilului Frate Radu Bălănescu 

Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România 

Președinte de Onoare Ad Vitam al Conferinței 

Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare 

 

 

Prea Respectabile Frate Radu Bălănescu, 

 

În spiritul bunei relații dintre Supremul Consiliu al RSAA din România și 

Marea Lojă Națională din România, bună înţelegere care a generat realizări ce au 

contribuit la aprecierea universală a Masoneriei Române ca un model de armonie şi 

echilibru, trimitem spre informare detaliile documentate ale unui caz de încălcare a 

regularității masonice.  

 

Acest caz nu numai că aduce atingere demnităţii Masoneriei Române, dar se 

constituie în premisa unui precedent periculos prin imixtiunea Marii Loji a Moldovei 

în activitatea Ritului Scoţian, în speţă a Supremului Consiliu al Ritului Scoțian Antic 

și Acceptat din România. 

 

În fapt, Marea Lojă a Moldovei a încălcat Suveranitatea Ritului Scoțian Antic 

și Acceptat Universal, prin încălcarea Suveranității Ritului Scoțian Antic și 

Acceptat din România. 

 

Supremul Consiliu al RSAA din România a pus pe Ordinea de Zi a întâlnirii 

de la Roma din 31 mai 2019 a Supremelor Consilii din Europa faptele grave, care se 

abat de la principiile masonice universale, prin atitudinea neconstituţional tutelară și 

agresiunea totalitară a Marii Loji a Moldovei asupra principiilor Suveranității Ritului 

Scoțian Antic și Acceptat. 

 

Supremul Consiliu al RSAA din România va propune spre analiză această 

situație la întâlnirea pe care Supremul Consiliu Mamă al Lumii o găzduiește la 

Washington, în perioada 18-21 august 2019, pentru a preveni eventuala perpetuare 

a manifestărilor totalitare în masoneria universală. 
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Supremul Consiliu al RSAA va propune astfel tuturor Supremelor Consilii ale 

Ritului Scoțian din lume să aducă la cunoștință Marilor Loji din țările lor situația de 

încălcare a principiilor Suveranității.  

 

Vom detalia în continuare, în ordine cronologică, desfășurarea evenimentelor. 

 

În 18 martie 2007,  Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian 

Antic și Acceptat din România, reprezentat prin Suveranul Mare Comandor 

Constantin Iancu 33° a semnat un Protocol de Colaborare, valabil și în acest moment 

(Anexa 1 la acest document) cu Marea Lojă a Moldovei, reprezentată prin Marele 

Maestru Iuri Sedletchi, în baza căruia Supremul Consiliu din România se angaja, la 

”rugămintea Marii Loji a Moldovei”, să inițieze sub jurisdicția sa Frați în bună 

regulă din Marea Lojă a Moldovei, să creeze Loje de Perfecție, Capitule de Rosa-

Cruce, Areopage, Consistorii și Curte de Onoare pe teritoriul Republicii Moldova 

și, în final, să instaleze Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian 

Antic și Acceptat din Republica Moldova. 

 

        În baza protocolului menționat mai sus, aflat în vigoare și astăzi, Supremul 

Consiliu din România a inițiat și a acordat, în perioada 2007 – 2018, Sporuri de 

Salariu până la gradul 33, fără nici o obligație financiară, unui număr de 63 de frați 

aflaţi în Good Standing în Marea Lojă din Republica Moldova (ex. în Anexa 2 la 

acest document) care activează astfel statutar şi astăzi sub jurisdicția Supremului 

Consiliu din România (Anexa 3 la acest document), inclusiv pe Marele Maestru 

Fratele Iuri Sedleţchi, 33°. 

 

În data de 15 decembrie 2018, la București, Supremul Consiliu din România 

împreună cu Supremul Consiliu din Germania și Supremul Consiliu din Elveția au 

semnat Patenta de instalare a Lojii de Perfecție ”Centenar”, compusă din Frați din 

Republica Moldova și Frați din România, aparținând Orientelor Iași și Chișinău, 

pentru a marca Centenarul Unirii Basarabiei cu România (Anexa 4 la acest 

document). 

 

Conform mărturiilor Fraților noștri, la 3 zile după instalarea Lojii de Perfecție 

”Centenar”, membrii acesteia din Republica Moldova au fost abordaţi individual de 

către Marele Maestru Iuri Sedlețchi, el însuși membru de grad 33 al Ritului Scoţian 

din România, și forțați ”să își dea demisia din Ritul Scoțian” sub amenințarea că își 

vor pierde, ei sau membrii familiilor lor locurile de muncă din profan (cazul 

Ilustrului Frate Mihai Nistor 33°, Întreit Puternic Maestru al Lojii de Perfecție 

”Centenar”) și că vor fi excluși din Marea Lojă a Moldovei. Marele Maestru Iuri 

Sedlețchi, deși el însuși membru de grad 33 al Ritului Scoțian din România, a 

amenințat că va aduce el în Republica Moldova, ”în locul Ritului Scoțian, un Rit din 

Anglia”. st
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Ca urmare a refuzului membrilor Lojii ”Centenar” din Republica Moldova de 

a-și da demisia din Ritul Scoțian, a urmat un simulacru de ”judecată masonică”, pe 

care Marele Maestru a încercat să o conducă nemijlocit. 

 

Conform informării din data de 8 mai 2019 (Anexa 5 la acest document), 

Marea Lojă a Moldovei a decis ”excluderea completă și expulzarea” Fraților din 

Republica Moldova, membri regulari ai Supremului Consiliu din România, care au 

participat la inaugurarea de la București a Lojii de Perfecție ”Centenar”, fără a 

preciza vreun motiv de natură masonică. În fapt, singurul motiv care a determinat 

această decizie a fost prezența lor la Sesiunea Națională a Ritului Scoțian Antic și 

Acceptat din România, unde își desfășurau activitatea în mod regular (conform 

Statutului RSAA, ai cărui membri sunt) și în conformitate cu Protocolul de 

Colaborare. 

 

În concluzie, din documentarea faptelor şi din  mărturiile Fraţilor, Marea Lojă 

a Moldovei a încălcat cu bună știință și rea voință principiile Suveranității la nivel 

mondial ale Ritului Scoțian Antic și Acceptat, consfințite de Constituția din 1762 și 

Marile Constituții din 1786, de Statutele și Regulamentele Supremelor Consilii din 

lume, precum și cutumiar de către Marile Loji din lume în baza Constituţiilor lor, 

prin: 

 

• Încălcarea Suveranității Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România; 

• Nerespectarea Protocolului de Colaborare dintre Supremul Consiliu din 

România și Marea Lojă a Moldovei, aflat în vigoare și astăzi; 

• Luarea unor decizii asupra unor realități masonice aflate în afara zonei de 

competență constituțională a unei Mari Loji, cu o atitudine tutelară 

discreționară, de tip axiomatic, fără nicio fundamentare cu argumente 

masonice;  

• Tendințe hegemonice, contrare principiilor Masoneriei Universale, 

manifestate concret prin încercarea Marii Loji a Moldovei de a se erija  într-o 

autoritate masonică tutelară, exhaustivă și totalitară asupra întregii mişcări 

masonice dintr-o ţară; 

• Falsificarea principiilor masonice în sprijinul unor manifestări megalomane 

în disprețul elementarului bun simț masonic;  

• Întreținerea unui cult al personalității de către Marele Maestru al Marii Loji a 

Moldovei, impropriu vieții masonice regulare; st
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• Manifestări de sorginte dictatorială ale unui Mare Maestru ce se crede 

proprietarul întregii mișcări masonice din ţara sa, prin inducerea de către 

Marele Maestru al Marii Loji a Moldovei în relația cu Frații masoni a unui 

raport de tip feudal ”stăpân și supușii lui”, sfidând flagrant cele mai 

elementare principii masonice; 

• Eludarea drepturilor de apărare a Fraților prin întreținerea unor simulacre de 

judecată masonică; 

• Îngrădirea libertăților fundamentale ale unor Frați Masoni prin încălcarea 

vechilor Landmark-uri și a cutumelor masonice. 

Constituţia U.G.L.E., izvor al Constituţiilor tuturor Marilor Loji regulare din lume, 

deci şi a Constituţiei Marii Loji a Moldovei, stabileşte fără echivoc şi de necontestat 

competenţele unei Mari Loji şi este făcută şi pentru a-i apăra pe Fraţi de eventualele 

derapaje ale conducerii, nu pentru a-i apăra pe eventualii autoritarişti de democraţia 

consubstanţială a Masoneriei. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, reiese o poziţionare 

nemasonică a Marii Loji a Moldovei prin erijarea într-o autoritate tutelară asupra 

întregii Masonerii din Moldova. 

 

Această atitudine discreționară şi totalitară, fără niciun fundament masonic, 

întruneşte în fapt elementele constitutive ale unei agresiuni asupra Ordinii Masonice 

Universale. 

 

          Pe cale de consecință, în baza bunelor relații dintre noi, ce mențin echilibrul 

și armonia Masoneriei Române la standarde apreciate universal, Supremul Consiliu 

al RSAA din România propune Marii Loji Naționale din România, înaintea 

celorlalte entităţi masonice Suverane din Lume, Supreme Consilii și Mari Loji, să ia 

act în relația sa cu Marea Lojă a Moldovei de gravitatea faptelor descrise. 

 

 

Te îmbrățișez cu aceeaşi afecţiune, consideraţie şi apreciere, 

 

Stelian Nistor, 33° 

Suveranul Mare Comandor 

Vice Președinte al Conferinței Suveranilor Mari Comandori din Europa  

și Țările Asociate 
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