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MCA România. Prezentare
Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului în România (MCA România)
a fost înregistrat ca persoană juridică, apolitică, non-profit și non-guvernamentală în anul
2002. MCA România a fost înființată în memoria lui Isidor Katz, torturat și ucis de legionari
în București în pogromul din ianuarie 1941. Contrar unor comentarii si informatii lansate in
special in mediul online, MCA Romania nu este finantata din bugetul de stat și/sau din fonduri
publice. MCA Romania nu solicită și nu acceptă donații, nu încasează cotizații de la membrii
săi sau de la alte entități fizice și/sau juridice. Activitatea MCA Romania este bazată, în
întregime, pe activități voluntare desfășurate de colaboratori. Echipa MCA România este
condusă de Marco Maximillian Katz, președinte și fondator, și Marius Drăghici, director de
Relații Internaționale.
Raportul MCA România pentru perioada octombrie 2009 – decembrie 2014 prezintă
evoluția manifestărilor de antisemitism din România. MCA România publică Rapoarte de
monitorizare începând din anul 2003, face parte din grupul de combatere a antisemitismului la
nivel internațional și este afiliat ADL – Liga Impotriva Defaimarii din Statele Unite ale
Americii și colaboreaza, la nivel international și local, cu institutii și organizatii non-profit care
combat antisemitismul, negarea Holocaustului, rasismul și discriminarea.

I.

LEGISLATIA PENTRU COMBATEREA ANTISEMITISMULUI
SI A NEGATIONISMULUI

Antisemitismul și rasismul sunt sancționate legal prin OUG 31/2002 aprobată prin Legea
107/2006. În procesul de monitorizare și clasificare acțiunilor și atitudinilor antisemite, MCA
România utilizează definiţia de lucru a antisemitismului formulată de către Forumul European
pentru Combaterea Antisemitismului 1.
Definiția a fost adoptată, în 2005, de către Centrul European de Monitorizare a Rasismului
și Xenofobiei (EUMC) – acum Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA) 2:
„Antisemitismul este o anumită percepţie despre evrei, care poate fi exprimată prin ura contra
evreilor. Manifestările verbale şi fizice de antisemitism sunt îndreptate contra unor indivizi
evrei şi ne-evrei sau/şi contra proprietăţilor lor, împotriva instituţiilor comunitare evreieşti şi
a unor lăcaşuri religioase.
De asemenea, astfel de manifestări pot să privească statul Israel, perceput ca o
colectivitate evreiască. Antisemitismul acuză frecvent evreii de a conspira în scopul de a aduce
daune umanităţii şi este deseori utilizat pentru a-i acuza pe evrei « pentru lucrurile care au
luat-o într-o direcţie greşită ». Antisemitismul este exprimat în discursuri, în scris, în forme
vizuale şi de acţiune şi foloseşte stereotipii sinistre şi negative ale trăsăturilor de caracter.
Luând în considerare contextul global, exemple contemporane de antisemitism în viaţa
publică, presă, şcoli, locuri de muncă şi în sfera religioasă pot să includă, dar nu se limitează
la:
1. incitare, sprijin sau justificare a uciderii sau vătămării evreilor în numele unei
ideologii radicale sau a unei interpretări extremiste a religiei.
1
2

Forumul European pentru Combaterea Antisemitismului, http://www.european-forum-on-antisemitism.org/about-us/
Forumul European pentru Combaterea Antisemitismului, http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
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2. producerea de afirmaţii mincinoase, dezumanizante, demonice sau
stereotipizante despre evrei ca atare sau despre puterea colectivă a evreilor, cum ar fi, de
exemplu, mitul despre conspiraţia mondială a evreilor sau cel al controlului evreilor
asupra presei, economiei, guvernului sau a altor instituţii sociale.
3. acuzarea evreilor, ca popor, de a fi responsabili pentru fapte reprobabile
comise de o persoană sau de un grup de persoane de origine evreiască sau chiar pentru
fapte comise de ne-evrei.
4. negarea faptului, scopului şi mecanismelor (spre exemplu a camerelor de
gazare) sau negarea intentionată a genocidului poporului evreu în mâinile Germaniei
Naţional Socialiste, a suporterilor şi complicilor ei în timpul celui de al Doilea Război
Mondial (Holocaustul).
5. acuzarea evreilor, ca popor sau a Israelului ca stat, de a fi inventat sau
exagerat Holocaustul.
6. acuzarea cetăţenilor evrei din alte state de a fi mai loiali Israelului sau
pretinselor priorităţi mondiale evreieşti, decât intereselor propriilor state.
Luând în considerare contextul general, exemple de căi prin care se manifestă
antisemitismul pot include:
1.1 negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, spre exemplu susţinând că
existenţa statului Israel este o acţiune rasistă.
2.1 aplicarea dublului standard prin pretinderea unui comportament care nu este cerut sau
aşteptat din partea nici unui alt democratic.
3.1 compararea politicii israeliene contemporane cu cea a naziştilor.
4.1 a face pe evrei responsabili colectiv pentru acţiunile statului Israel. În acelaşi timp,
critica Israelului, similară cu cea adresată oricărei alte ţări nu poate fi privită ca
antisemită.
Actele antisemite sunt considerate crime 3 când sunt definite ca atare de lege (spre exemplu
negarea Holocaustului sau distribuirea de materiale antisemite în anumite ţări).
Actele antisemite sunt considerate crime 4 când ţintele atacurilor, fie ele fiinţe umane sau
proprietăţi – cum ar fi clădiri, şcoli, lăcaşe de cult şi cimitire – sunt alese pentru că sunt sau
sunt percepute a fi evreieşti sau legate de evrei.
Discriminarea antisemită este negarea evreilor a oportunităţilor sau serviciilor accesibile
celorlalţi şi este ilegală în multe ţări.” 5

II.

SURSE DE ANTISEMITISM SI NEGATIONISM

MCA România a constat că, în perioada octombrie 2009 – decembrie 2014, au existat acte
și atitudini antisemite din toate categoriile descrise în definiția adoptată de către Agenția
Europeană pentru Drepturi Fundamentale.
MCA România a monitorizat și manifestările de omagiere ale criminalilor naziști și a
aliaților lor. Prezentarea nu este exaustivă.
MCA România prezintă, în continuare, 65 de site-uri, care sunt principala sursă de
diseminare a antisemitismului și a discriminarii în România. Dintre cele 61 de site-uri, 27 sunt
active și actualizate periodic. Pe aceste site-uri au fost publicate articole antisemite, articole de
elogiere a Mareșaluilui Ion Antonescu și / sau a Mișcării Legionare și de negare a
3

Nota noastră: infracțiuni
Nota noastră: Infractiuni
5 Forumul European pentru Combaterea Antisemitismului, http://www.european-forum-on-antisemitism.org/workingdefinition-of-antisemitism/romana-romanian/
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Holocaustului. Multe dintre aceste articole sunt promovate și pe rețele sociale. Identitatea
persoanelor care publică pe unele dintre aceste bloguri nu este întotdeauna cunoscută.
Majoritatea site-urilor de internet, care publică materiale cu caracter nationalist-extermist,
antisemit și negaționist, în limba română, sunt găzduite pe servere care se află, fizic, în Statele
Unite ale Americii unde sunt protejate de Constitutia SUA și în afara teritoriului unde legislația
din România este aplicabilă.
Cele mai prolifice site-uri antisemite sunt ioncoja.ro, site-urile asociate membrilor /
simpatizanților Partidului „Totul pentru Țară”, condus de neo-fascistul Florin Dobrescu, și
Partidului Noua Dreaptă, care fac apologia criminalilor de război.
anti-sionism.blogspot.ro, apologeticum.wordpress.com,
bataiosu.wordpress.com, bf006padova.blogspot.com, bisericasecreta.wordpress.com,
blog.nouadreapta.org, bratuldefier.blogspot.com, bratuldefier.tk, buciumul.ro,
cahalul.wordpress.com, codreanu.romie.htm, codreanu.ro
der-stuermer.org, deveghepatriei.wordpress.com, danrum.wordpress.com
fgmanu.netmanifestari.htm, frontpress.ro, foaienationala.ro,
gardalegionara.blogspot.ro, generatiapatriota.wordpress.com
heroesofthenations.blogspot.com, homepagez.comdezvaluiriindex, horiasima.ro
ioncoja.ro, iantonescu.blogspot.com, iudaismul.blogspot.com
lupta-ns.blogspot.com, lupta-ns.inf0, listanationala.ro
magazin-nationalist.net, mihai-eminescu.net, miscarea.blogspot.com,
miscarea.netbiblio1.html, miscarea.net, miscarea-legionara.net
nat88.org, natonalist.ro, natonalis.tk, natm88.blogspot.com, news.ronatvan.com,
necenzuratmm.ro
nouadreapta.org, ortodoxiesaumoarte, ordinea-noua.blogspot.com,
ostasul.wordpress.com, pages.prodigy.netnnitacantece-legionare-cuvantari.htm,
pentrupatrie.ro, romaniaq.wordpress.com, roncea.ro, ziarulromaniamare.ro
rapcea.ro, ronatvan.com, rezistenta-ns.blogspot.com
serbansuru.blogspot.co.uk, stefanbolocan.wordpress.com, saccsiv.weblog.ro,
saccsiv.wordpress.com, sobbo.3x.roindex.htm
tudor-ionescu.ro, vatraromaneasca.ro, victoriafinala.com
vremuritulburi.wordpress.com
whitepower-whiterevolution.blogspot.com
zelea-codreanu.com, ziartricolorul.ro
În opinia MCA România, urmatoarele persoane și/sau organizații sunt principalele surse de
propagare a antisemitismului în societatea românească.

1. Ion Coja

Ion Coja, conferențiar la Facultatea de Litere de la Universitatea din București 6 și
realizator (temporar) al unei emisiuni la postul de televiziune Nașul TV, este unul dintre
principalii negaționiști ai Holocaustului din România.
MCA România aduce, din nou, în atenția autorităților, pasaje din activitatea lui Ion Coja,
activitate prin care îndeamnă la violență și atitudini umilitoare împotriva evreilor și neagă
existența Holocaustului.
6

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Coja
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Toți cei care, într-o formă sau alta, par ostili scopurilor sau ideologiei autorului sunt
„evreizați” pentru ca ulterior său fie „demonizați” drept „vânduți evreilor”, eticheta fiind
aplicată unor membri ai Academiei Române sau unor jurnaliști, profesori sau alte persoane
publice din România.

În anul 2009, la comemorarea lui Corneliu Zelea-Codreanu, organizată de către Noua
Dreaptă, Ion Coja le-a vorbit legionarilor prezenți: „Vom rămâne în istorie ca poporul care a
dat cea mai importantă ideologie politică: ideologia legionară. L-am citat cu vorbele acestea
pe un mare, mare lider german nazist, care, ca alți germani, au ținut mult la legionari. Rămâne
ca istoria să ne explice de ce Hitler nu a ținut la legionari, de ce Hitler a fost un adversar al
Mișcării Legionare. Dar, trebuie spus, ca această ostilitate a lui Hitler a fost în contradicție cu
simpatia pe care armata a germană a avut-o față de legionari. (…) Alt lucru care trebuie făcut
(…) : trebuie gândit foarte multe la o reprezentare politică, (…) la un partid.”
Ion Coja neagă existența Holocaustului din România cu periodicitate: „Astăzi, 8
octombrie 2009, la București s-a inaugurat monumentul Memorialul Holocaustului din
România. Poziția noastră față de acest monument al minciunii instituționalizate o exprimăm
prin re-publicarea textului atașat. Îi rugăm pe toți românii de bună credință să răspândească
protestul nostru, prin toate mijloacele pe care le au la dispoziție.(…) Rușinoasa Ordonanță nr
31/2002 prin care s-a produs recunoașterea oficială a unui pretins holocaust săvârșit de
români împotriva evreilor este opera celui mai corupt prim ministru din istoria României. (…)
Am protestat deoarece avem toate dovezile necesare pentru a respinge odioasa acuzație de
genocid și holocaust adusă părinților noștri.” 7

7

Coja Ion, Apel la Memorialul Holocaustului, ioncoja.ro, 09.10.2009
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Figure 1. Sursa: Youtube.com

Coja contestă dreptul la despăgubiri evreilor care au supraviețuit Holocaustului 8 și
promovează idei naziste conform cărora evreii sunt o rasă degenerată :„A doua întâmplare este
legată de Maximilian Katz, beneficiarul unei așa zise fundații sau asociații preocupată de
„monitorizarea antisemitismului din România”. Nu mai întreb pe ce bani ai statului român
funcționează escrocheria!… Acest nefericit, pe care Dumnezeu l-a însemnat cu toate dovezile
degenerării umane, a găsit de cuviință zilele trecute să reclame direcției festivalului de film
de la Berlin prezentarea în cadrul festivalului a unui film românesc inspirat din lupta
partizanilor din munți, a partizanilor anti-comuniști.” 9
În publicația „Tricolorul”, aparținând partidului antisemit „România Mare”, Ion Coja a
alcătuit o tipologie rasistă a evreilor și romilor publicată sub titlul „Emanciparea Țiganilor și
Evreilor (I – II)”, publicat în luna iulie 2010 : „La București s-a însăilat un monument
memorial, dedicat Holocaustului de care, cică, ar fi avut parte țiganii și evreii din România.
Un veritabil templu al minciunii. Oamenii trec pe lîngă el și scuipă cu dispreț ori își fac cruce
– cu ochii mei i-am văzut și pe unii, și pe alții, cutremurați de neobrăzarea Primăriei!
(…)Probabil că pot fi identificate mai multe categorii de țigani/evrei. Eu propun trei: 1) Țigani
și evrei care practică cu plăcere și nonșalanță dublul standard, ca pe natura lor înnăscută. Iam putea numi pe aceștia ca fiind țigani țigani sau evrei evrei. A doua categorie încontinuu
țiganii și evreii care se poartă cu toată lumea la fel. Acest „la fel” putînd avea două înțelesuri:
la fel de urît, de incorect, de parcă toți oamenii, inclusiv ceilalți țigani și evrei, ar fi niște
nenorociți de gagii, respectiv goimi! Sau la fel de frumos, văzînd în fiecare om, indiferent de
etnie, un „aproape” al său. Așadar, încă două categorii: 2) Țigani și evrei mizerabili, respectiv
– 3) Țigani și evrei oameni, oameni normali. Intră aici, sper, majoritatea”.
Pe site-ul ioncoja.ro, cel puțin un articol pe săptămână conține elemente de antisemitism,
urmate de comentarii similare. De exemplu 10:

Coja Ion, Dacă ai fost în Transnistria, nu ai dreptul să jefuiești!, ioncoja.ro, 25.01.2010
Coja Ion, Antisemitism sau antiromânism? Sau Unde sunt evreii care nu sunt ca Silviu Brucan?, ioncoja.ro, 25.02.2010
10 Exemplele nu sunt exhaustive.
8
9
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a. articole care conțin afirmații elogioase aduse criminalului de război mareșal Ion
Antonescu și Mișcării Legionare: „70 de ani de la instalarea guvernului Ion Antonescu”
din 15.09.2010, „Legionarii la 23 august 1944” din 13.11.2011, „Un șut în cur / 20 – 23
Ianuarie 1941 Prima încercare de revoluție comunistă din România (II) “ din
17.01.2012, „Din arhiva Corneliu Zelea Codreanu vol. IV”, Legionarii în eternitate din
26.05.2012, „Cupola Căpitanului”, din 26.06.2014;
b. articole care conțin afirmaţii mincinoase, dezumanizante, demonice sau
stereotipizante despre evrei: „Doi ani de când Israel a cumpărat România”,
10.02.2010, „Spionaj – actiunile Mossad in Romania”, (16.01.2012), „Holocaustul
evreiesc împotriva românilor”, (24.02.2012), „Scrisoare Deschisă domnului Shimon
Peres”, din 24.02.2012, „Stăpânii din umbră I, II și III”, 22.10.2012, „Adevăratul
SIMON WIESENTHAL”, 09.01.2013, „Noul terorism intelectual” 26.09.2010, „Aurel
Vainer și Anti-semiții de la Yad Vashem” 12.07.2011, „Lăsați vaporul Auschwitz să se
scufunde!” 25.08.2010;
c. articole care neagă Holocaustul și aduc acuze unor personalități că ar trece sub
tăcere „adevărul” despre Holocaust: „Scrisori deschise” adresată academicienilor
Eugen Simion și Ionel Haiduc, 16.03.2010, „Argumentele lui David Irving, negaționist
al Holocaustului”, 24.05.2012;
d. articole care asociază statul Israel cu statul nazist și dictaturile comuniste:
„Comunismul și nazismul – cei doi piloni ai statului Israel” 13.09.2010;
e. incitare, sprijin sau justificare a uciderii sau vătămării evreilor: „Există ceva mai
rău decât antisemitismul. Este anti-antisemitismul!”, 28.11.2012.
Dintr-un total de 314 articole și comentarii monitorizate în perioada 2009 – 2014, cuvântul
antisemit „jidan” este folosit de 556 de ori. 11

2. Corneliu Vadim Tudor

Corneliu Vadim Tudor, președintele Partidului România Mare, a negat, din nou,
Holocaustul din Romania la un post de știri.
Este singura persoană publică din România care a negat Holocaustul de la tribuna
Parlamentului României, discursul din 17 septembrie 2007. Discursurile sale au, deseori,
puternice accente religioase.
Corneliu Vadim Tudor a declarat, în cadrul emisiunii „Realitatea la raport”, în 18
octombrie 2012: „În România nu a fost nici un Holocaust. Îl voi nega până la moarte, pentru
că îmi iubesc poporul”.
Partidul România Mare, prin președintele ales, politicianul antisemit Corneliu Vadim
Tudor, a semanat, în anul 2010, mai multe protocoale de alianță cu filialele PSD din țară. De
asemenea, au existat colaborări la nivelul unor primării și cu PDL pentru alegerile din 2009.
Pe site-ul publicatiei Ziarul Tricolorul, Cornel Vadim Tudor a publicat numeroase
articole cu caracter antisemit, cum ar fi : „Mafia evreiască joacă Romania la barbut”, din 30
ianuarie 2013, care promovează cartea Distrugerea şi cucerirea României fără război”, de
Mircea Vâlcu Mehedinţi, apărută în anul 2011 la editura cu acelși nume, „Ipoteză șocantă:
Gheorghe Buzatu eliminat de un agent KGB”, din iunie 2013, la care se adaugă suita de
afirmații antisemite în cadrul rubricii „Săptămâna pe scurt”.
În articolul despre Buzatu, Tricolorul lansează ipoteza asasinării istoricului revizionist
Gheorghe Buzatu ca urmare a „cercetărilor” sale științifice care ar fi anulat „teza”
11
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Holocaustului românesc : „ (Buzatu) a fost ţinta unei conspiraţii internaţionale, spre a fi redus
la tăcere, pentru convingerile sale exprimate în mod public, dar şi în lucrările sale ştiinţifice,
care au deranjat cercuri de interese de la cel mai înalt nivel, privind Noua Ordine Mondială.
(…)Pe de altă parte, teza privind organizarea unui „holocaust” în România în anii 1940-1944,
în care ar fi pierit peste 450.000 de minoritari evrei, unguri, ţigani, armeni, lipoveni, ruşi,
tătari, turci etc., fiind puternic combătută de marele savant cu argumente ştiinţifice obţinute
din marile arhive ale lumii şi din datele oficiale ale statelor cobeligerante,

Figure 2. Sursa: Ziarul Tricolorul.

prin anularea acesteia pe baza unei ample documentări şi a istoriografiei româneşti, ar fi
zădărnicit solicitarea unordespăgubiri de peste 40 de miliarde de euro, ce au fost deja cerute
de la statul nostru, ca răspundere a comitenţilor pentru faptele prepuşilor, dacă bineînţeles
acele fapte s-arfi consumat cu adevărat. Ori, Gheorghe Buzatu reprezenta un obstacol în
finalizarea planului de a obliga România să plătească daune de război pentru un genocid care
nu a avut loc. Da, marele istoric a recunoscut că a fost un genocid, dar acesta a fost împotriva
Poporului Român, încă de pe timpul lui Decebal şi pînă azi, iar eliminarea prematură a marelui
istoric confirmă această axiomă, conform tezei definirii unui posibil mobil al atentatului
împotriva domniei-sale şi a celor care i-au studiat lucrările.”
Alte texte cu conținut antisemit publicate de către Vadim Tudor în cadrul rubricii
„Săptămâna pe Scurt (corneliuvadimtudor.blogspot.co.uk/2011/04/saptamana-pescurt.html 1/10, 27 aprilie 2011): „Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România se leagă la cap fără să o doară! În sinistra publicaţie „Realitatea Evreiască” a
apărut un fel de comunicat, semnat de Aurel Vainer (intrat prin fraudă în Parlamentul
României), Paul Schwarz (ce-o însemna chestia asta, „cafea neagră”?) şi Albert Kupfenberg
(hai, că ne-a fracturat limba), sub titlul „Eliahu Caufman continuă să denigreze evreii din
România şi viaţa lor comunitară”. A se remarca faptul că cei trei nu ştiu limba română: corect,
gramatical, ar fi fost „continuă să-i denigreze pe evreii din România” (aşa sună acuzativul,
Aurele Vainere, care te dai „doctor”, dar vedem că tot „pacient” ai rămas). Totuşi, altceva nea supărat pe noi: jignirea adusă, în mod gratuit, ziarului „Tricolorul”. Priviţi cum începe
polologhia justificativă („Cine se scuză, se acuză”, nu-i aşa?) a celor trei tartori, care
semnează, împreună, un text infantil (de ce-o fi fost nevoie ca ei să atace în haită?): „Erijînduse în vajnic apărător al mozaismului, Eliahu Caufman foloseşte publicaţia naţionalistăantisemită (?!) «Tricolorul» pentru a prolifera informaţii mincinoase şi atacuri la adresa
10
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Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi a conducerii sale”. Ziarul „Tricolorul” este
naţionalist, desigur – dar nu este antisemit! În cei aproape 9 ani de cînd apare, ziarul respectiv
a publicat lucruri frumoase despre Poporul Bibliei.
Dar ce atitudine ar fi vrut bătrînul impostor Vainer (repetăm, el cîştigă bani şi alte
avantaje, pe nedrept, de la Camera Deputaţilor!) să adopte acest ziar atunci cînd gaşca lui de
foşti securişti, năpîrliţi în sionişti, a înscenat aşa-zisul act de vandalism de la Cimitirul
Evreiesc? Pe cine credeau ei că păcălesc? Ce fonduri mai vroiau să stoarcă de la Joint, strigînd
„Jale! Urgie! Pogrom! Holocaust!” ?! „Tricolorul” – care este „Ziar popular, creştin şi
european”, după cum scrie pe frontispiciu –nu a făcut altceva decît să ofere găzduire unor
Scrisori Deschise, primite de la un rabin născut în România, care a adus la Bucureşti o
delegaţie de Mari Rabini din Israel şi SUA. De ce l-ar fi cenzurat „Tricolorul” pe rabinul
Eliahu Caufman? Unde-i antisemitismul, Moş Vainer? Carevasăzică, a publica un rabin din
Londra (fiindcă acolo s-a stabilit Eliahu Caufman) înseamnă să fii... antisemit! Vai, Vainer!
Uite aşa o sucesc şi o învîrtesc partenerii de coţcării ai lui Aurel Vainer, ca dovadă şi
placa memorială din faţa Templului Coral de la Bucureşti, unde se minte că în România ar fi
murit, în chinuri groaznice (?!), 400.000 de evrei (?!). Păcat că nu se spune prin ce miracol or
fi scăpat cei 3 Cavaleri ai Traficului cu oseminte evreieşti, Vainer, Schwartz şi Kupferberg.”
„Săptămâna pe scurt”
Alte pasaje de antisemitism virulent marca „Vadim Tudor”: „În acelaşi număr de gazetă,
cunoscutul huligan Maximilian Marko Katz îi trimite o Telegramă Patriarhului Daniel, care
începe cu porcăria asta: „Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului –
MCA România vă transmite protestul nostru (,) însoţit de sentimente de adîncă mîhnire cauzate
de promovarea unor cîntece legionare în sfintele lăcaşe ale Bisericii Ortodoxe Române, de
către măicuţe şi preoţi (...). Mişcarea legionară este vinovată de masacrarea a mii (?!) de
cetăţeni români care au avut singura vină de a fi fost născuţi evrei (?!)”. Care „mii”, băi,
Katze, gîdila-te-am la maţe? Aşa merge treaba? Azvîrliţi, aşa, la grămadă nişte generalităţi –
după care cereţi proprietăţi şi despăgubiri.
Fireşte, Mişcarea Legionară a avut păcatele ei, pentru care a fost sancţionată de Istorie.
Dar un cîntec e un cîntec. Hai să ne gîndim la Imnul Germaniei, ce poveste curioasă are: un
motiv melodic dintrun cvartet de coarde al lui Haydn este oficializat de Franz Joseph, la Viena,
după care este însuşit de Adolf Hitler, care îl transformă în Imn al Germaniei, sub titlul
„Deutschland übber alles” („Germania mai presus de toate”), iar, după al II-lea război
mondial, devine Imnul RFG, calitate pe care o are şi azi. La fel şi cu Imnul Rusiei actuale, care
este tot cel vechi, al URSS.
Ce drac te zgîrmă-n cur pe tine, mă, boule, de ce te războieşti cu cîntecele? Cine eşti tu?
Ce meserie ai? Tu nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă, eşti un rahat cu moţ? La fel şi ceilalţi
doi semnatari ai denunţului, Alexandru Florian şi Marius Drăghici. Tot aşa şi
„holocaustologul” Radu Ioanid. Staţi veşnic la pîndă. Vă pute totul. Voi nu pricepeţi că lumea
s-a schimbat, trăieşte o criză globală foarte severă şi Apocalipsa bate la uşă? Nimeni nu se
mai uită în gura unor puşlamale ca voi, care ţipă şi reclamă ca să aibă, şi ele, de-o bere rece.
* Pe ultima pagină, la Caseta Tehnică, se scrie că redactor-şef al acestei reviste tîmpite e
Dr. Aurel Storin. Noi ştim prea bine cine e personajul: autorul versurilor imnului „Partidul –
Ceauşescu – România”. Nu ştim, însă, în ce-o fi „doctor” specimenul cu pricina. Şi nu
înţelegem cum e posibil să publice o infamie împotriva unor cîntece – el, care a împuiat capul
cîtorva generaţii de români cu cîntecul cu pricina, cîntec ce i-a băgat bani mulţi în buzunar.
Ascultă, Aurele (ăştia toţi sînt Aurel, ba Vainer, ba Sorin): dacă în mînăstirile ortodoxe nu daţi,
voi, voie să se cînte „Sfîntă tinereţe legionară” (versuri Radu Gyr, mare poet şi martir creştin)
atunci se poate să se cînte „Partidul – Ceauşescu – România” (versuri de tine, un neicanimeni)?”
11
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3. Florin Dobrescu
Florin Dobrescu, neo-fascist, pro-legionar, lider al Partidului Totul pentru Țară, secretar al
Fundației Ogoranu.

Figure 3. Florin Dobrescu, al patrulea de la stânga la dreapta, executând salutul nazist. Sursa: Realitatea TV, 2012.

Florin Dobrescu a publicat pe site-ul Buciumul.ro, periodic la Partidulului Totul pentru
Țară, un articol în care sunt reproduse colaje menite să asocieze persoana lui Klaus Iohannis
cu regimul nazist. Articolul inițial a fost publicat pe data de 18 februarie 2014 și a fost
republicat de unele site-uri antisemite între 4 și 7 octombrie 2014, în perioada campaniei
electorale pentru alegerea Președintelui României.
Detalii despre Partidul Totul pentru Țară în capitolul despre cultul Mișcării Legionare și al
mareșalului Antonescu.
MCA România a publicat, în data de 7 noiembrie 2014, următorul comunicat, însoțit de
fotografia în cauză: „MCA România a luat act cu stupoare de folosirea simbolurilor naziste în
campania electorală în curs de desfășurare. Simbolul nazist a fost publicat sub forma unei
fotografii dată publicității, prin intermediul agențiilor de presă, în cadrul campaniei
electorale. Fotografia în cauză a fost copiată de pe un site naționalist și rasist fiind circulată,
în mediul online, în mod iresponsabil și oportunist. Atragem atenția că publicarea simbolurilor
naziste contravine legislației în vigoare. Solicităm autorităților române să ia, de urgență,
măsurile care se impun în astfel de cazuri.”
MCA România nu are cunoștință dacă autoritățile judiciare au făcut un demers în
tragerea la răspundere a celor implicați.
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Figure 4. Sursa: Buciumul.ro

4.

Șerban Suru

Șerban Suru neofascist, pro-legionar, este
liderul grupării intitulate
„Legiunea Arhanghelul
Mihai – Garda de Fier”.
Detalii în capitolul
despre
Mișcarea
Legionară. In ciuda
aparentelor sale publice,
provocatoare,
in
uniforma legionara, in
ciuda faptului ca este
unui dintre cei mai activi
promotori
ai
neofascismului si a doctrinei
legionare, Serban Suru,
Figure 5.Sursa: Blog Serban Suru
nu a fost niciodata tras la
raspundere
pentru
activitatile sale care promoveaza nationalismul-extremist si memoria celor care au comis, in
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timpul celui de al doilea razboi mondial, crime impotriva poporului roman, inclusiv impotriva
evreilor romani.

5. Alexandru Sudițoiu

Figure 6. deveghepatriei.wordpress.com

Unul dintre cei mai virulenți antisemiți din România este un tânăr de 19 ani, care instigă
la violență împotriva evreilor de când avea vârsta de 16 ani, este membru al grupării de extremă
dreaptă, pro-legionară, Noua Dreaptă, de la vârsta de 15 ani, și cântăreț într-o biserică din
județul Hunedoara. Este unul dintre cei care promovează fanatismul religios.
Alexandrul Sudițoiu publică articole violent antisemite pe blogul intitulat „Moarte lumii
noastre” (deveghepatriei.wordpress.com) și pe blogul cu numele său, unde s-a și prezentat:
„Mă numesc Alexandru Sudiţoiu, locuiesc în Petroşani, am 16 ani şi sunt elev la Colegiul
Naţional de Informatică “Carmen Sylva” din Petroşani, într-o clasă de engleză intensivă. (…)
La 10 ani am început să dezvolt un interes pentru Mişcarea Legionară şi pentru personalitatea
personajelor precum Corneliu Codreanu, Ion Moţa, Valeriu Gafencu, sau non-legionari
precum Ion Antonescu. (…)În cele din urmă la 15 ani m-am alăturat Noii Drepte ca şi
simpatizant, urmând ca apoi să încep lucrul la formarea unei filiale a Noii Drepte în oraşul
Petroşani şi să particip la câteva acţiuni. (…)La biserică am început să merg abia după ce am
descoperit legionarismul, doctrina care m-a călăuzit spre biserică. (…)Alte informaţii despre
mine ar fi că la oră actuală fac parte din strana bisericii unde merg. “
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Pe 25 iulie 2012, vorbește mai mult despre el: „Am 16 ani, sunt naţionalist de când mă
ştiu chiar dacă la început am apucat pe o cale mai greşită. De la 11 ani am devenit un adept
al doctrinei legionare şi încetul cu încetul am început să practic şi mistica ortodoxiei ajungând

Figure 7. Sursa: deveghepatriei.

să particip la mai toate slujbele din cadrul parohiei locale şi să lucrez la strană pentru lauda
lui Dumnezeu şi milostivirea Sa. Sunt elev al liceului de informatică din Petroşani la o clasă
de intensiv engleză.”
Pe blogurile „deveghepatriei” („Moarte lumii noastre”) și „alexandrusuditoiu” sunt
publicate articole antisemite și de elogiere a lui Corneliul Zelea-Codreanu și a Mișcării
Legionare și se instigă în mod constant la violență împotriva evreilor sau împotriva românilor
despre care autorul crede că sunt „vânduți jidanilor”. Astfel, pe blogul „Moarte lumii noastre”,
au fost publicate articole precum „Dezamorsarea petardelor jidovesti ale Centrului pentru
Monitorizarea si Combaterea AntiSemitismului”, 13 septembrie 2011, „3 Decembrie 1931 –
Discursul Căpitanului în Parlamentul Țării”, 30 ianuarie 2012, „Dreptate pentru generalul
Ratko Mladic (erou ortodox al Balcanilor) !”, 23 februarie 2013, „Radu Cap-de-Porc Ioanid,
sa-i fie blestemant
numele de jidan
indracit,
il
batjocoreste
pe
Parintele
Justin
Parvu. Vedeti cum ne
UMILESC jidanii in
propria noastra tara?!
Jidanii nu au niciun
fel de respect pentru
Sfintii Parinti ai
Ortodoxiei !”.
Multe
dintre
articole fac afirmații
dezumanizante
la
adresa
evreilor
și
Figure 8. Sursa: Blog nouadreaptapetrosani.blogspot.co.uk
incită la violență:
„Noi, tineri nationalisti ortodocsi romani, NU VOM TREMURA NICIODATA DE FRICA IN
FATA JIDANIMII SATANICE ! Pentru tara noastra si neamul romanesc, daca este nevoie, NE
VOM LUPTA CU TOTI JIDANII DE PE PAMANT !”, “Ce sa ceri unui jidan spurcat si infect.
Jidanii ne poate invata cum sa devenim hoti, talhari, criminali, etc.”
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Pe blogul deveghepatriei au mai fost publicate și alte imagini cu caracter antisemit.
În data de 22 august 2011, pe blogul noua. dreapta.petrosani .blogspot.co.uk, Alexandru
Sudițoiu a publicat fotografii lipind afișe pentru o
acțiune de promovare a Statului Național-Legionar.
Anterior, Noua Dreaptă Petroșani a anunțat că va
constitui patrule cetățenești după modelul
organizației Noua Dreaptă Brașov.
În data de 27 decembrie 2014, pe blogul
deghepatriei a fost publicat un mesaj care incită la
violență împotriva jurnalistei Sânziana Ionescu, de la
ziarul Adevărul: „Distribuiti pe Facebook! Sinziana
Ionescu de la fituica mizerabila “Adevarul”, platita
de jidanul interlop Marco Katz, anchetat pentru
Figure 9. Sursa: Publicația online FrontPress
contrabanda cu tigari de DNA, sa-i batjocoreasca pe
luptatorii anticomunisti! Sinziana Ionescu, amica
jidanului interlop Marco Katz! Mizeria de articol publicata de Ionescu, carpa de sters pe
picioare a jidanului interlop Katz!”
Textul a fost însoțit de o fotografie prim-plan
jurnalistei. În dreptul capului acesteia a fost suprapusă, cu
albastru, steaua lui David, sugerând o țintă și, cu
caractere foarte mari a fost scris „SLUGA”.
În data de 10 februarie 2012, blogul fundamentalist
creștin-ortodox Santinela Ortodoxă
(prosistemhaha.wordpress.com), susține că Sudițoiu ar fi
fost atacat și amenințat cu bătaia pentru că „am îndrăznit
să atacăm loja satanică a jidanilor masoni”. Ulterior, autorul nu a mai revenit cu detalii despre
acest presupus atac.

6. Victor Roncea

Victor Roncea, jurnalist freelancer ultra-religios, extremist și președinte al unui ONG,
publică pe blogul său, precum și pe alte site-uri afiliate, o serie de articole și interviuri cu
caracter antisemit. Este unul dintre susținătorii lui Justin Pârvu, fost membru al Mișcării
Legionare și negaționist notoriu, fost preot la mânăstirea „Petru Vodă”. Împreună au militat
împotriva mai multor decizii administrative pe care mai mulți protestatari religioși le-au atribuit
unei puteri supranaturale de natură malefică al cărei unic scop ar fi să fure sufletele oamenilor,
în special ale românilor.
Victor Roncea a publicat, în mod constant, articole și interviuri în care sunt omagiați
membrii Mișcării Legionare și mareașalul Ion Antonescu. Tot el este autorul unui interviu cu
părintele Justin Pârvu în care acesta neagă explicit Holocaustul din România (detalii în capitoul
despre antisemitismul religios).
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Figure 10. Sursa: roncea.ro

În anul 2012, Victor Roncea și academicianul Gheorghe Buzatu (Buzatu a decedat în
2013), un istoric notoriu pentru simpatiile legionare și antonesciene, au publicat lucrarea
„Documente din arhiva Corneliu Zelea Zodreanu”, vol. IV, la editura Tipo Moldova, dedicată
cultului lui Zelea Codreanu. Unele dintre acțiunile demarate împotriva unor evrei români sunt
făcute prin intermediul unei asociații pe care o patronează, Asociația „Civic Media”.

Figure 11. Sursa: roncea.ro

7. Mihai Rapcea

Mihai Rapcea, avocat, publică, constant, pe blogul său rapcea.ro articole de negare a
Holocaustului și de incitare la ură împotriva evreilor. Pe site-ul rapcea.ro sunt preluate articole
scrise de Ion Coja. O parte din autorii antisemiți de limbă engleză sunt citați pe același site, iar
scrierilor lor negaționiste sunt prezentate drept reale.
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Figure 12. Sursa: rapcea.ro

Pe site-ul rapcea.ro apar articole de tipul acestuia, publicat în data de 19 octombrie 2012:
„HOLOCAUSTUL DIN PALESTINA ! Salbaticia fara de margini a tribului khazarosionist.
Criminalii astia ne batjocoresc noua tara si ne acuza de un HOLOCAUST INVENTAT
(ROMANIA, NU ESTE VINOVATA DE HOLOCAUST ).”
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8. Marian Bătăiosu

Marian Bătăiosu, președintele auto-intitulat al unei formațiuni politice cu orientare
religioasă - Partidul Național Creștin - este un alt exponent al antisemitismului violent de tipul

Figure 13.Sursa: bataiosu.ro

„Ion Coja”.
Pe site-ul său, bataiosu.ro sau pe alte site-uri sau bloguri „satelit” sunt lansate, în mod
constant, mesaje de ură și de incitare la violență împotriva evreilor din România și de
pretutindeni. Frecvența acestui tip de mesaje este mare. Marian Bătăiosu și „Noua Dreaptă” sau aliat la alegerile locale din anul 2012.
Pe același site, autorul lansează diferite tipuri de acuzații la adresa evreilor care, în
opinia sa, folosesc, în secret, sateliții companiilor de telefonie mobilă pentru a stopa rugăciunile
românilor către Dumnezeu :
„Bătăiosu / 9 mai, 2010 / Genocid social
Rețeaua de unde electro-magnetice formată în jurul pământului are rolul de a opri rugăciunile
să mai ajungă la Dumnezeu. S-au întreprins cercetari în privința transmisiei telepatice, așa că
se știe precis în ce condiții undele cerebrale sunt ecranate și nu pot trece de un anumit mediu.
Rostul tuturor acestor măsuri luate de Ocultă este de a-l rupe pe om de Dumnezeu, pentru a-l
înrobi necuratului. Războiul e total, dus pe toate căile imaginabile și neimaginabile.”
În general, pe site-ul bătăiosu.ro sunt preluate și articole de presă care sunt „decodificate”
și interpretate ulterior dându-li-se cononotații antisemite. Din motive necunoscute, blogul nu
mai poate fi accesat.
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9. Naționaliștii Autonomi Timișoara
Naționaliștii Autonomi din
Timișoara este grupare deschis pronazistă și antisemită, care consideră
că „misiunea” sa este binecuvântată
religios . Pe blogul grupării sunt
publicate constant articole de
omagiere a liderilor și ideologiei
naziste sau de incitare la violență
împotriva evreilor.
Deși activitatea grupului a fost
documentată și în precedentul
Raport MCA România și datează
Figure 14. Surs: Lupta Naționalistă
de cel puțin cinci ani, autoritățile au
reacțional abia la finele anului 2012 când Naționaliștii Autonomi Timișoara au oferit 300 de lei
fiecăriei femei de etnie romă care acceptă să facă o operație de sterilizare. Procesul este în curs.

III. CULTUL
„MISCARII
LEGIONARE”
MARESALULUI ION ANTONESCU
1. Partidul „Totul pentru Țară”

SI

AL

Justiția a reabilitat partidul pro-legionar și neo-fascist, „Totul pentru Țară” (TPT)
absolvind-ul definitiv de acuzațiile de fascism, antisemitism și xenofobie.

Figure 15. .Sursa: Portalul instanțelor de judecată
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Președintele executiv al partidului pro-legionar, Florin Dobrescu, a precizat public: „Prin
sentința civilă 20 din 20 iunie 2013 a Tribunalului București, declarată definitivă și irevocabilă
prin hotărârea 1302 din 18.09.2014 a Curții de Apel București, într-un alt proces de dizolvare
sub acuzatia de FASCISM, Partidul „Totul pentru Țară” a fost absolvit definitiv si
irevocabil de acuzatiile de fascism, antisemitism, xenofobie, extremism si activitate contrara
ordinii de stat.” 12
Dobrescu spune că, în al doilea proces deschis de autorități, „dizolvarea noastră din 6
mai a.c. a fost decisă de instanță nu pentru fascism, ci pentru neîndeplinirea prevederilor
art 48 din Legea 14/2003 a partidelor politice, respectiv pentru neobținerea de către noi
a minimum 50.000 de voturi la unul din două scrutinuri consecutive. Articol care,
conform modificărilor aduse acestei legi în ultimele săptămâni, în Senat și Camera
Deputaților, a fost deja abrogat fiind considerat EXCESIV.
Pentru conformitate, vă transmitem atașat Sentința nr. 20 din 20.06.2013, definitivă
și irevocabilă, prin care am fost absolviți de acuzația de fascism, extrase de pe portalul
Tribunalului București cu situația celor doua procese sus amintite, precum și extrase din
presă care arată că am fost absolviți de acuzația de fascism.”
În opinia MCA România, prin absolvirea de acuzațiile de fascism, antisemitism și
xenofobie, Mișcarea Legionară a fost reabilitată legal. Astfel au fost invalidate declarațiile
politice făcute, în repetate rânduri, la nivel guvernamental și prezidențial cu privire la
combaterea extremismului, a fascismului și a antisemitismului. În fapt, Justitia a legiferat că
ideologia fascist-legionară nu contravine legislației României.
Conducerea Partidului „Totul pentru Țară” își asumă oficial titulatura de continuator
juridic și istoric al Mișcării Legionare. Liderul de facto al TPT este Florin Dobrescu, pro-fascist
și legionar. Florin Dobrescu este liderul de
facto al partidului. Acesta a participat și/sau
a organizat constant manifestări cu caracter
pro-legionar executând salutul nazist.
Dobrescu este un susținător fervent al
politicilor Mișcării Legionare.
Postul Realitatea TV a publicat, în
data de 14 mai 2012, informații care atestă
orientarea pro-fascistă a lui Florin Dobrescu.
Florin Dobrescu este al patrulea de la stânga
la dreapta, în grupul de nouă persoane care
execută salutul nazist.
Publicația afiliată Partidului Totul
Figure 16. Sursa Realitatea TV
pentru Țară, FrontPress, din data de 04 iunie
2012, l-a prezentat pe Florin Dobrescu,

12

Buciumul, http://www.buciumul.ro/?p=17981
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candidat la Primăria Capitalei : „38 de ani 13, licențiat în Geografie și profesor în grad definitiv,
a predat în mai multe școli bucureștene și la Liceul

Figure 17. Florin Dobrescu, executând salutul nazist după rugăciuni și sfânta slujbă. Sursă: video de promovare a
legionarilor, 2011, Tâncăbești.

Matei Basarab. În prezent conduce Editura Sânziana, al cărei fondator este. A editat
numeroase lucrări ce promovează spiritul naționalist și al Rezistenței naționale anticomuniste.
Veche activitate istorică și sociologică în cartierele Bellu, Berceni și Mărțișor, concretizată în
câteva articole din revista Biblioteca Bucureștilor (nr. 9, 10, 11 / 2000). Activist pentru salvarea
și conservarea patrimoniului bucureștean, fiind inițiatorul campaniei pentru salvarea Casei
Cantacuzino-Grănicerul. Secretar al Fundației Ion Gavrilă Ogoranu, șef al Departamentului
imagine al Federației Foștilor Deținuți Politici. Organizator de acțiuni cultural-științifice
dedicate memoriei luptătorilor anticomuniști, printre care Zilele Rezistenței Naționale de la
Sâmbăta de Sus. Membru al TpT din 1996, în prezent președinte executiv ale acestuia”. La
alegerile locale din București, Dobrescu a obținut 2.429 de voturi. 14
Florin Dobrescu a organizat, a participat și a luat cuvântul, cu regularitate, la zeci de
manifestări de omagiere de comemorare a lui Corneliu Zelea-Codreanu sau ale altor membri
legionari în biserică sau alte locuri private sau publice, difuzează, cu regularitate, materiale
despre reabilitarea și negarea responsabilității Mareșalului Ion Antonescu. De asemenea, multe
dintre acțiuni implică și negarea Holocaustului din România. Simpatizanții și membrii
grupurilor pro-legionare se reunesc, de cele mai multe ori, la Tâncăbești, Sâmbăta de Sus și
tabere legionare sau comemorări religioase.

Figure 18. 2011, Tâncăbești. Slujbă cu salut nazist. Sursa: youtube.com

13
14

41 de ani în 2014, la data redactării, decembrie 2014
Biroul electoral Central, rezultate oficiale
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În anul 2011,
membrii
Partidului
„Totul pentru Țară”, în
frunte
cu
Florin
Dobrescu, l-au omagiat
pe
Corneliu
ZeleaCodreanu la Tâncăbești.
La această comemorare a
unui criminal, au fost
prezenți, ca de fiecare
dată, cel puțin patru
preoți creștin-ortodocși,
în timp ce se executa
salutul nazist.
În data de 27
noiembrie 2010, Partidul
Figure 19. Florin Dobrescu, intervievat de TVR la o lansare de carte din 9 ianuarie 2013.
„Totul pentru Țară” a
organizat o manifestare
similară la Tâncăbești. Sorin Pura, vicepreședinte al Partidului Totul pentru Țară a luat cuvântul
la comemorarea lui Corneliu Zelea-Codreanu din data de 30 noiembrie 2012.
Aceasta i-a adus o omagiu lui Zelea-Codreanu și întregii Mișcări Legionare:
„Precucernici părinți, dragi camarazi (…) simțim nevoia să ne raportăm la acest imens bagaj
de învățăminte pe care Codreanu și doctinarii legionari ni l-au lăsat nouă și generației noastre.
„Ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat.” – sunt vobele lui Radu Gyr care
profețeasc această renaște a Legiunii. (…) Domnul virgil Tătăescu ne reamintea mereu care
este țelul Mișcării Legionare: împăcarea neamului românesc cu Dumnezeu și mântuirea lui.
(…) Niciodată în istoria neamului românesc, nu și-a pus cineva problema în felul acesta: să
construiacă prin educație și credintă o oastea a lui Cristos cu care să pornească la înfăptuiri
mărețe.”
În data de 24 octombrie 2014, Florin Dobrescu, împreună cu mai mulți legionari, au
organizat o dezbatere
comemorare a legionarilor
care au colaborat cu armata
americană.
Potrivit publicației
oficiale a Partidului Totul
pentru Țară, dezbaterea s-a
bucurat de un real succes,
ocazie cu care fost
prezentată publicului și o
nouă carte a lui Florin
Dobrescu despre Mișcarea
Legionară:
„Publicistul
20. Legionari cu steagul Partidului totul pentru Țară salutând ca naziștii.
Tudor Petcu a ales să Figure
Sursa : site-uri legionare de propagadă.
vorbească despre cartea de
documente semnată de
domnul Florin Dobrescu ce poartă titlul Mesagerii libertăţii, întrucât autorul acesteia a avut
iniţiativa mai mult decât necesară de a prezenta Mişcarea Legionară într-o lumină cu totul
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nouă, făcându-ne să înţelegem rolul pe care legionarii l-au avut în lupta de eliberare a ţării
prin colaborarea lor cu serviciile secrete americane.” 15

Figure 21.Neo-fascistul Florin Dobrescu, istoricul Marius Oprea, Marcel Petrișor, la o manifestare a Fundației Ogoranu.
Sursa: buciumul.ro 24 octombrie 2014.

Membrii mișcărilor legionare sunt implicați, direct sau prin intermediul unor fundații și
asociații culturale, în organizarea unor tabere în care sunt
desfășurate activități de propagandă legionară. Fotografia cu
crucea și cu pozele legionarilor este de la o expoziție
organizată de către Partidul „Totul pentru Țară”.
Florin Dobrescu, prin editura Sânziana, pe care o
conduce, publică literatură legionară cum ar fi „Menirea
naționalismului” de Horia Sima, sau volumul „Cranii de
lemn”, culegeri de articole legionare.
Figure 22. Expoziție de comemorare a lui
Zelea Codreanu. Sursa : buciumul.ro

15

Buciumul.ro, Spărgătorii Cortinei de Fier. Paraşutările SUA în România comunistă (1951-1953).
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2. Legiunea Arhanghelul Mihai – Garda de Fier
Șerban Suru este liderul grupării intitulate
„Legiunea Arhanghelul Mihai – Garda de Fier”.
Șerban Suru este unul dintre negaționiștii și
antisemiții notorii ai României.
În luna decembrie 2013, Șerban Suru a obținut
aprobare de la Primăria Capitalei pentru o
manifestare unei adunări publice. Având această
aprobare, împreună cu mai mulți membri s-au
fotografiat executând salutul nazist în
proxmitatea
locurilor
simbolice
ale
Bucureștiului, precum și în fața unor instituții de
Figure 24. Șerban Suru, executând salutul nazist, 2014.
stat, precum Ministerul Public – Parchetul de pe
Sursa: blog serbansuru
lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, Insitutul
Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”.

Figure 23. Serban Suru, salutul nazist.(dreapta) București, decembrie 2013.Aprobarea unei acțiuni, semnată de primarul
Capitalei României, Sorin Oprescu.

Fotografiile au fost publicate pe blogurile și site-urile Legiunii Arhanghelul Mihai – Garda
Legionară:serbansuru.blogspot.co.uk, gardalegionara.blogspot.ro.
Membrii „cuibului” se roagă la Dumnezeu, rostesc „Crezul”, execută salutul nazist și apoi
„deschid” ședința.

Figure 25 Șerban Suru executând salutul nazist la Tâncăbești, (stânga) și la o ședintă de cuib legionar din data 13 iunie 2013.

La comemorarea lui Corneliu Zelea-Codreanu, în data de 30 noiembrie 2012, la
Tâncăbești, în prezența a mai mulți preoți și a monahului Monahul Teodot, de la mânăstirea
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„Petru Vodă”, Șerban Suru, a adus un
omagiu Mișcării Legionare și liderului ei și a
adăugat, fără echivoc, în prezența înaltei fețe
bisericești: „Fără discuție că deasupra
Mișcării Leginare stă Biserica și cu neamul
românesc.” Discursul lui Suru îl precedă pe cel
al părintelui Teodot, care, și el, a adus un
omagiu lui Corneliu Zelea-Codreanu.

Figure 26. Florin Dobrescu și Șerban Suru la o comemorare
a lui Zelea Codreanu, la Tâncăbești.

3.

Noua Dreaptă

„Noua Dreaptă”, mișcare politică care
aderă la programul politic al Mișcării
Legionare, a organizat constant manifestări publice în care a adus elogii lui Corneliu ZeleaCodreanu. Blogurile sau site-urile afiliate distribuie literatură legionară antisemită. Liderul
Noii Drepte este Tudor Ionescu, avocat.
În iulie 2011, membrii mișcării „Noua Dreaptă” au afișat un banner ofensator la adresa
memoriei victimelor Pogromului de la Iași chiar la ieșirea din Muzeul Unirii din Iași, în
prezența unor oficialități române și din străinătate, membri ai Corpului Diplomatic acreditați
la București și a celor șase supraviețuitori ai Progromului, precum și a unor membrii ai
familiilor victimelor pogromului. În ciuda legislației existente la acea dată, nicio sancțiune

Figure 27. Protest Noua Dreaptă în fața muzeului din Iași, unde erau prezentate dovezile Pogromului. Sursa foto : MCA
România, iulie 2011.

administrativă nu a fost aplicată repezentaților grupării extremiste.
În noiembrie 2010, „Noua Dreaptă” a organizat „patrule de volunari” în municipiul
Brașov, patrule care și-au exprimat de intenția de a asigura „securitatea” în anumite zone ale
orașului și de a lua măsuri împotriva unor potențial agresori. Măsura a fost declanșată ca urmare
a unui atac asupra unui memebre a grupului pro-legionar, grupul exprimându-și public
nemulțumirea față de reacția politiție brașovene.
În fiecare an, Noua Dreaptă a organizat marșuri și manifestări de comemorare a lui
Corneliu Zelea-Codreanu la Tâncăbești.
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4. Florea Nicador Zelea - Codreanu

Florea Nicador Zelea-Codreanu, nepot al lui Corneliu Zelea-Codreanu, menține activ site-

Figure 28. Noiembrie 2009, Florea Nicador Zelea-Codreanu comemorându-l pe Zelea-Codreanu, la Tâncăbești.

ul zelea-codreanu.com, site cu conținut antisemit. Tot pe aici se face elogiul Mișcării
Legionare.
Aceasta s-a adresat astfel legionarilor prezenți la una dintre comemorările lui ZeleaCodreanu: „Atențiune, drepți! Trăiască Legiunea și Căpitanul! Se împlinesc 71 de ani de la
asasinatul care a avut loc aicea. (…) Deci, Corneliu Zelea-Codreanu, cu cei trei nicadori și cu
decemvrii erau în ajuseseră să fie în detenția, custodia statului și s-a primit un ordin din afară,
de la iudaismul internațional, și s-a primit un ordin ca să fie asasinați. Chiar dacă erau în
imposibilitate de a face ceva, fiind închiși în pușcărie, vroiau să fie mai siguri și să bifeze, pe
răbojul lor acolo, încă un asasinat la adresa creștinismului și a românismului. (…) Începând
din “90 și până acuma, în România au revenit înpoi în jur de 700.000 de evrei. Adică au
căpătat…Acestea sunt cifre oficiale de la Ministerul de Externe. Oficiale nu pentru noi, oficiale
pentru ei, dar care se află. Și care au cumpărat absolut tot. Noi în ce situație ne aflăm acuma?
(…) Principala activitate, principala acțiune a forțelor care au invadat România este să
distrugă tot în Țara Românească. Tot, tot, tot trebuie distrus! Începând cu limba, cu obiceiurile
noastre, la viața noastră, la familia noastră. Introducerea homosexualismului și alte povești de
genul acesta…Să vă spun ceva: de ce depinde de noi sau nu toate chestiile ăstea. (…) Trebuie
reactivată Mișcarea Legionară. Asta este lucrul de căpetenie.Mișcarea Legionară trebuie
reactivată. (…) Trebuie să se gândească bine, să ia legătura cu noi și acolo unde este să
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înceapă să planteze cuiburile legionare. (…) Legiunea începe să se dezvolte”. Discursul s-a
încheiat cu salutul nazist.
Aceste comemorări sunt, în general, însoțite de preoți care rostesc sfinte rugăciuni
precum : „Să ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, martiri ai
neamului românesc, asasinați mișelește prin ștragulare, în noaptea Sfântului Andrei, Corneliu
Zelea-Codreanu, Constantinescu Nicolae, Feli Macedono, Caratanase Ion, Pela Ion, Tase Ion,
Atanasiu Ion, Bogdan Gavrila, Tradafir Ion, Corneliu Simion ca să li se ierte lor toate greșelile
de voie și cele fără de voie! Doamne-miluiește! Doamne-miluiește! Mila lui Dumnezeu și
iertarea păcatelor lor!”

5. Fundația „Ogoranu”, comemorari legionare

Fundația „Ogoranu” organizează, cu regularitate, manifestări de comorare și elogiere a
luptătorilor anticomuniști legionari.

Figure 29. De la stânga la dreapta: neo-fascistul Florin Dobrescu, istoricul Marius Oprea, simpatizanți legionari la un eveniment
organizat de fundația pro-legionară Ogoranu. Sursa: buciumul.ro, publicația oficială a partidului Totul pentru Țară.

Postul de televiziune local „Televiziunea Făgăraș” a difuzat un reportaj în care o fundație
face elogiul lui Horia Sima, fost lider al Mișcării Legionare. Comemorarea a fost organizată
de către Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu”. Fundația portă numele unui fost membru al Mișcării
Legionare și luptător anticomunist.
La emisiunea „Știrile Făgăraș” de la postul TV local din Făgăraș nu s-a precizat că Horia
Sima a fost condamnat la moarte pentru cel mai mare și mai violent pogrom împotriva evreilor
din Muntenia, Pogromul de la București. Comemorarea lui Horia Sima s-a făcut într-o biserică
creștin-ortodoxă din Făgăraș.
Manifestarea a fost prezentată elogios: „În data de 25 mai 2013, s-au împlinit 20 de ani
de la moartea lui Horia Sima, comandant al Mișcării Legionare și personalitate marcantă
pentru istoria țării noastre, dar și pentru „țara Făgărașului”. Horia Sima era originar din
satul Mândra. De aceea, duminică, sătenii din Mândra au comemorat, la biserica din sat, 20
28

MCA ROMANIA – RAPORT MONITORIZARE 2009 – 2014

de ani de la moarte acestuia. Comandantul Mișcării Legionare, Horia Sima, s-a născut la 3
iulie 1907 în satul Mândra. Personalitate marcantă, om pe care orânduiala deosebită în viața
l-a purtat pe un drum aspru, dar luminos: acela de a duce mai departe povara legionară de a
face cunoscut în lume crezul lui Corneliu Zelea –Codreanu și de a fi prezent pe scena politică
românească în momentele grele ale istoriei ei.
În istoria zbuciumată a Mișcării Legionare, Corneliu Zelea-Codreanu este întemeietorul.
Horia Sima este continuatorul. Ieri, la biserica oamenii l-au comemorat. Ieri, în satul Mândra,
Horia Sima a fost comemorat. (…) (Vorbește Cătălin Belechi, președinte al FundațieiIon
Gavrilă Ogoranu): (…) Am considerat că putem înfățișa un proiect al Muzeului de Pânze și
Povești din Mândra. Am organizat o comemorare care constă într-un parastas la biserica, la
parohia din Mândra și o expoziție fotografică, cu secvențe din viața lui Horia Sima, care, așa
cum spuneam, este în colaborare cu Muzeului de Pânze și Povești”.
În luna februarie 2010, a avut loc premiera filmului „Portretul luptătorului la tinereţe”,

Figure 30. Florin Dobrescu promovând filmul „Potretul luptătorului la tinerețe”, film proiectat la Muzeului de Istorie şi
Arheologie din Ploieşti în data de 24 martie 2011. Sursa : Partidul „Totul pentru Țară”.

dedicat lui Ion Gavrilă Ogarnu, legionar, regizat de către Constantin Popescu jr.
MCA Româna, Institutul pentru Studierea Holocaustului “Elie Wiesel” și Asociația pentru
Studierea Istoriei Romilor au protestat oficial și solicitat directorului Festivalului de Film de la
Berlin, Dieter Kossilck, retragerea filmului de la festival.
În protestul nostru, am adus la cunoștința publicului că Ion Gavrila-Ogoranu a făcut
parte din Mișcarea Legionară din România, Frația de Cruce Negoiul, fiind un militant al acestei
organizații cu caracter fascist, antisemit și rasist. Cu mai multe ocazii, atât în discursuri publice
cât și în cărtile pe care le-a publicat, acesta și-a recunoscut convingerile antidemocratice și de
extremă dreaptă.
De altfel, potrivit site-urilor și blogurilor unor membri ai grupărilor rasiste și antisemite
din România, filmul a fost un real succes. Potrivit unora dintre relatări, peste 700 de persoane
participat la festivitatea de lansare a filmului la Casa de Cultură din Făgăraș, la care ar fi
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participat „ întreaga echipă de actori, producătorii, distribuitorii filmului, reprezentanţii HBO,
prefectul Ioan Gonţea, senatorul Marian Rasaliu, consilierii judeţeni din partea PSD, UDMR,
presedinţii filialelor PDL şi PSD din Braşov şi Făgăraș, directori ai unor instituţii din Făgăraş
şi Braşov. Nu au răspuns invitaţiilor: primarul Făgăraşului, viceprimarul şi consilierii locali din
Făgăraş din partea tuturor partidelor. 16“
Festivitatea de la Făgăraș a beneficiat de sprijnul mediatic al publicației Monitorul de
Făgăraș.
Ulterior, Federația Română a Foștilor Deținuți Politici Luptători Anticomuniști,
reprezentată de președinte, Constantin Iulian, Secretar, Gheorghe Jijie, a emis un comunicat de
presă în care afirmă : „Legionarii totdeauna au făcut o distincție clară între marea masă a
evreilor cinstiți, muncitori, loiali statului roman, și respectiv minoritatea care s-a dedat la acte
de corupție și care a sprijinit regimul comunist, în numele căruia au săvârșit crime, torturi și
siluiri de conștiințe. În concluzie, cei ce se pronunță împotriva Rezistenței armate din munții
României, pot fi etichetați ca dușmani ai poporului român.” 17

6.

Carte pentru copii cu fotografia lui Zelea-Codreanu – finantata de stat

George Ungureanu, membru al
Mișcării Legionare, a publicat cartea
de poezii pentru copii „Pățania lui
Somnorilă” pe coperta căreia apare
fotografia
liderului
Mișcării
Legionare,
Corneliu
ZeleaCodreanu. Cartea a apărut sub egida
Consiliului Județean Suceava.
Autoritățile locale din județul
Suceava au organizat și aniversarea
centenarului lui George Ungureanu.
Potrivit presei locale, acțiunea din
aprilie 2011 a fost realizată de către
Consiliul Judeţean (CJ) Suceava,
Centrul Cultural „Bucovina” Figure 31. Sursa: Romania Libera
Centrul pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale,
Muzeul Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Monitorul de Suceava şi Grupul
Editorial „Muşatinii”au organizat lansarea de carte „Centenarul omului cu 5 condamnări la
moarte”.

7. „Ziua Partizanilor - inițiativă legislativă pro-legionară”

În luna aprilie 2010, un grup de senatori ai Partidului Național Liberal au depus un proiect
de lege prin care au dorit să declare ziua de 26 octombrie – „Ziua Mişcării de Rezistenţă Armata
Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti)”. Proiectul de lege includea
pe lista celor care să fie comemorați foști legionari și grupări antisemite finanțate de către
Germania nazistă laolaltă cu eroi anticomuniști.
Senatorii care au semnat, în 2010, propunerea legislativă sunt: Boitan Minerva - senator
PNL; Diaconu Mircea - senator PNL; Frâncu Emilian-Valentin - senator PNL; Haşotti Puiu 16

17

Florin Dobrescu, buciumul.ro
Altermedia, 17 februarie 2010, ro.altermedia.info
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senator PNL; Ichim Paul - senator PNL; Nicoară Marius-Petre - senator PNL; Paşca LiviuTitus - senator PNL. Propunerea legislativă la care facem referire - b245/2010 - aflată în totală
opoziție cu tratatele internaționale semnate și asumate de către România, dar și cu legislația
națională, a fost respinsă de ambele Camere ale Parlamentului.

8.

„Străzi cu numele mareșalului Antonescu”

Ziarul Gândul a prezentat o listă cu peste 25 străzi din România care poartă încă numele
mareșalului Antonescu. Până la această dată autoritățile centrale și locale nu au anunțat vreo
măsură în sensul respectării Legii 107/2006.

9. Teșu Solomonovici – „Viața lui Ion Antonescu”

Teșu Solomonivici a publicat, în 2011, o carte despre mareșalul Antonescu în care îl
disculpă pe acesta de crimele comise împotriva evreilor din România. Cartea intitulată
„Mareşalul Ion Antonescu - o biografie” subscrie la teoriile conspiraționiste și antisemite care
îl martirizează pe mareșalul Antonescu.
MCA România consideră că prin
activitatea sa, Teșu Solomonovici,
participa la generarea situațiilor confuze
menite
sa
creeze
platformele
„știintifice”
exploatate
pentru
propagarea teoriilor negaționiste și
antisemite.

10.

„Oreste-Mareșalul Antonescu”
În data de 21 martie 2012,
moderatorul emisiunii „Codul lui
Oreste”, Oreste Scarlat Teodorescu a
permis și a contribuit la difuzarea unor
declarații cu caracter antisemit si care
genereaza
polemica
in
jurul
Holocaustului.
Legat de declarațiile negaționiste
ale senatorului PSD Dans Șova, acesta a
spus în emisiune: „Eu am să pornesc de
la un citat al lui Petre Țuțea, pe care îl
iubesc și îl admir foarte mult, care
spunea : « Iubiților, frații mei, un creștin
nu poate fi antisemit, că Hristos nu s-o fi
născut la Fălticeni.» Deci, dacă Hristos
Figure 32. Sursa foto: Opinia Teleormanului
este galinean, nazarinean, este din
teritoriul Palestinei, acolo de unde este
neamul și spița regelui Solomon și a regelui David, noi ca și creștini cum putem să fim
antisemiți? Astăzi, ca și context istoric, zilele trecute, desigur, un senator român, întâmplarea
face să îl cunosc foarte bine, am fost colegi de liceu, și un băiat extraordinar de inteligent, și
cu aplecare către istorie foarte profundă, a…pornind, de la o carte scrisă de Teșu Solomonivici
cu privire la Holocaustul din România, a afirmat, de fapt citând-ul pe exegetul evreu, că în
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România nu a existat Holocaust. Sau, mă rog, a dat-o ca și cum n-ar fost deloc (face semn cu
mâna, rotind în sus și în jos, în semn de ezitare, de imprecizie). Aicea, sigur că, imediat lumea
s-a inflamat, imediat, sigur că, pe bună dreptate, cineva i-a bătut obrazul pentru că, totuși,
dacă… și… e suficient să fi murit un om, nu trebuie să moară o sută ca să fie Holocaust. Este
suficient să moară un om, doar pentru considerentul că el este altfel decât ceilalți, și este
Holocaust. Dacă moare un om doar pentru că este evreu este Holocaust. Dar, de aicea s-a
pornit un nou scandal, care, din păcate, va genera, la rândul lui, valuri și valuri de
antisemitism în loc să genereze valuri de simpatie. Pentru că reacția asta foarte dură, de a-i
închide gura, de a-i spune « Nu, dom’ne, că mareșalul Antonescu, un nenorocit, un dobitoc, nu
se poate că a făcut Holocaust!.»
Dar, vreau să vă întreb, că sunteți istoriograf, de ce în Ungaria Horthy, care a fost mare
prigonitor de evrei, mult mai mare decât mareșalul Antonescu, este bine-mersi și acuma, și
nimeni, nicio federație evreiască de acolo nu îi arată cu degetul pe unguri să le spună « Bă, pe
nazistul ăsta ordinar, pe ăsta care a omorât evrei îl celebrați voi?», și pe mareșalul Antonescu,
care, totuși, nici nu are nici un fel de temei de a fi comparat cu Horty este ținut la cutie, este
franjurat, n-ai voie să vorbești despre el că imediat sare cineva și se inflamează. Cum
comentați toate acestea?”
Întrebarea a fost adresată lui Eliahu Caufman, un evreu, religios, care a răspuns calificând
afirmațiile lui Dan Șova drept o minciună.

IV. CULTUL FASCISMULUI MAGHIAR IN ROMANIA
Transilvania a devenit o regiune frecventată de
naționaliști extremiști, fasciști din Ungaria care,
prin intermediul unor organizatii locale,
promovează activități de comemorare ale naziștilor
unguri, care au comis crime împotriva românilor și
a evreilor transilvăneni. Un rol important în
desfășurarea acestor activități îl joacă Garda
Maghiară, partidul Jobbik din Ungaria, cât și
toleranța unor autorități locale.
1. Cultul lui Albert Wass
Statui ale criminalului de război Albert Wass sunt
amplasate în diverse locații private cu expunere
publica și, potrivit unor reportaje mass-media, în
zonă se desfărsoară activități similare cu cele ale
grupărilor paramilitare extremiste. Cultul fasciștilor
Figure 33. Satuia lui Wass Albert.Sursa:
din regimul horthyst se manifestă și prin denumiri
wassalbert.eu
ale unor școli sau case memoriale.
MCA România solicită autorităților române
demolarea tuturor busturilor și statuilor fasciștilor unguri, așa cum s-a procedat cu busturile
mareșalului Antonescu. Albert Wass este un criminal de război, vinovat de uciderea mai multor
cetățeni români, unii dintre ei evrei români.
MCA România a solicitat, în repetate rânduri, intervenția autorităților statului român
pentru a nu permite niciun fel de manifestări ale organizației ultra-naționaliste, rasiste și
antisemite „Garda Maghiară - Batalionul Albert Wass”.
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2.

Acțiuni de comemorare a lui Albert Wass
În perioda 2009 – 2014, autoritățile locale din județele Harghita și Covasna au încurajat,
inițiat și promovat activități de comemorare a memoriei criminalului de război Albert Wass.
MCA România a constatat că cei implicați l-au comemorat pe Wass în mai multe moduri:
prin lectura în public a cărților
scrise de către acest criminal de
război, prin recitarea și organizarea
de serate „literare”, prin omagii
aduse unor statui care îl reprezintă,
dar care nu poată inscripția cu
numele „Albert Wass”, și, în fine,
prin comemorarea directă și fără
rezerve a faptelor sale.
Astfel, în luna februarie a
fiecărui
an
din
perioada
monitorizată, în conivență cu
Figure 34. Sursa: Primaria Târgu Secuiesc, site oficial.
organizații extremiste din Ungaria,
autortățile locale din Harghita și Covasna au inițiata serate de lectură în diverse instituții și
spații publice. În februarie 2011 și iunie 2014, au avut loc comemorări prin lectura în public a
lui Albert Wass.
Pe site-ul primăriei Târgul Secuiesc se regăsesc numeroase referințe pozitive la adresa lui
Albert Wass. În data de 5 august 2011, în cuvântul adresat participanților la „Zilele
Comandăului”, Erzsébet Bajtai, soția ambasadorului Ungariei, în prezența lui Sándor Tamás,
președintele Consiliului Județean Covasna, a citat din Albert Wass.
„Bajtai Erzsébet a arătat, că, printre altele, şi cărţile donate bibliotecii locale demonstrează
faptul că nimic nu poate despărţi maghiarii care sunt forţaţi să trăiască între graniţe artificiale.
În acelaşi timp, doamna Bajtai Erzsébet a subliniat faptul că vizita sa de vineri nu
a fost una accidentală, deoarece şcoala este acea instituţie care asigură supravieţuirea unei
comunităţi. Soţia ambasadorului Ungariei a lăudat persistenţa locuitorilor din Comandău
evocând propoziţia arhicunoscută a lui Wass Albert: „apa aleargă, piatra rămâne”, potrivit
site-ului CJ Covasna. 18
Potrivit publicației „Jurnalul Național”, la 8 ianuarie 2013, aproximativ 40 de persoane
au omagiat 105 ani de la naşterea scriitorului în sala Karancsi Sandor a Casei de Cultură din
Gheorgheni: “Seara memorială Wass Albert” a fost organizată de Centrul Cultural din
Gheorgheni, Asociaţia Rakoczi şi Fundaţia Etnografică din localitate. În cadrul evenimentului
a fost proiectat un film memorial realizat de postul ungar de televiziune Duna TVşi s-au citit
câteva dintre operele scriitorului.”
La scurt timp, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni s-a autosesizat.În data de
8 aprilie 2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni i-a scos de sub urmărire penală
pe Arus Zsolt Istvan și Kemenes Lorand Zoltan, cei care organizaseră comemorările lui Albert
Wass. Din cauza faptului că, nici până astăzi, Parlamentul României nu a actualizat legislația
referitoare le antisemitism, procurorii au fost obligați să constate că nu pot continua urmărirea
penală, deși Albert Wass a fost condamnat pentru crime de război.

„Viitorul este aceluia, caruia ii apartine scoala”, http://www.covasna.info.ro/aviitorul-este-aceluia-caruia-iiapartine-scoalaa/, 5 august 2011
18
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„Astfel, situația premisă pentru existență infracțiunii promovarea cultului persoanelor
vinovate de săvârșirea de infracțiuni contra păcii și omenirii, prev. De art. 5 din O.U.G nr
31/2002, presupune la situația noastră de fapt ca Albert Wass să fi fost condamnat pentru o
infracțiune contra păcii și omenirii, cerință esențială care nu este îndeplinită.”, potrivit

Figure 35. Sursa: lhp.hu

Figure 36. Foto Zi de zi Mures. In imagine, un preot maghiar și alte persoane ținând un moment de
reculegere la bustul unui criminal de război.

Rezoluției
de
neîncepere
a
urmăririi penale.
Albert Wass a dat
dispoziție
comandantului
ungur din zonă să
execute
15
cetățeni români,
două fete de etnie
evreiască și 13 de
etnie
română,
dintre
care
întrega familie a
unui
preot
român
(preotul, soția și

cei trei copii) cu care se certase pentru un teren.
În data de 8 iunie 2013, Poliția Județeană Mureș a deschis dosar penal pentru realizarea
și omagierea unui al bust al aceluiași criminal de război. Potrivit IPJ Mureș, citat de publicația
„Zi de Zi Mureș”, „la data de 8 iunie, polițiștii au constatat faptul că bustul era amplasat întro nișă amenajată pe fațada imobilului, cu vedere la stradă. În urma cercetărilor efectuate, în
cauză a fost întocmit dosar penal conform Ordonanţei de Urgență a Guvernului 31/2002,
cercetările fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara. La data de 12
iunie, în baza unui mandat emis de Judecîtoria Sighișoara, polițiști din cadrul IPJ Mureş, sub
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coordonarea Parchetului, au efectuat o percheziție la locuința bărbatului de unde au ridicat
bustul.”
Cu ocazia zilei de 15 martie, în 2014, organizatorii, autorități locale, au prevăzut un
moment de omagiu lui Albert Wass. Altfel, un minor a fost încurajat să recite o poezie scrisă
de criminalul de război Wass. Informația este confirmată oficial de către Primăria Tărgu
Secuiesc. Pe site-ul oficial a fost publicat un articol din care cităm : „Atmosfera înălțătoare a
devenit emoționantă datorită recitării lui Rancz-Gyárfás Hanna, elevă în clasa a V-a – de la
ea au putut auzi cei prezenți poezia lui Wass Albert: Amintire la un martie de demult.” 19
3.

Fonduri publice pentru Asociația „Școala Wass Albert”
Asociaţia pentru Şcoala „Wass Albert” a primit finanțare din fonduri publice pentru
organizare unui concurs de de poezie. Valoare contractului atribuit în anul 2010 este de 1.500
de lei. Sursa: site-ul oficial al Consiliului Județean.
În 2012, Asociaţia pentru Şcoala I-VIII Wass Albert Mugeni a mai primit 1.800 de lei
fonduri publice pentru proiectul „Cunoaşterea zonei natale”. Sursa: Monitorul Oficial, Partea
VI nr. 133 din 06.07.2012, anunț de atribuire.
În anul 2013, aceeași asociția a mai primit o finanțare de 1.000 de lei pentru acțiunea
culturală „Elindultam szép hazámbul VII. - Kallós Zoltán - întâlnirea iubitorilor de cântece
populare”.
4.

Garda Maghiară
Potrivit ziarului „Adevărul”, în data de 9 februarie 2010, primăria municipiului Miercurea
- Ciuc a aprobat, autorizaţia pentru organizarea unei acţiuni de comemorare, iniţiată de către
Csibi Barna, unul dintre liderii Noii Mişcări „Garda
Maghiară - Batalionul Wass Albert”, cu sediul la Gyor,
Ungaria.
„Garda Maghiară” este o organizație ultra-naționalistă,
rasistă și antisemită, iar activitatea acestor organizații încalcă
legile statului român.
Csibi Barna este unul dintre membrii extremiști care a
recurs, deseori, la gesturi de violență simbolică (spânzurarea
unei păpuși reprezentându-l pe Avram Iancu), este un
personaj cunoscut pentru opinii antisemite și un fevervent
susținător al autonomiei județelor Harghita și Covsna după
modelul autonomiei regiunilor ucrainiene Donetk și
Lugansk 20.
MCA România a sesizat autoritățile și în data de 12
Figure 37.Sursa: Covasnamedia.ro
ianuarie 2010, când unii dintre membrii aceleiași grupări
ultra-naționaliste, rasiste și antisemite „Garda Maghiară - Batalionul Wass Albert” și „Plutonul
Secuiesc” au făcut antrenamente paramilitare, potrivit informațiior publicate de către ziarul
Adevărul. La cinci ani după aceste sesizări, nu am primit nici un răspuns.

19 Simțim împreună, gândim împreună, acționăm împreună, Comemorare de 15 Martie la Târgu Secuiesc,
kezdi.ro/ro/stiri/simtim-impreuna-gandim-impreuna-actionam-impreuna/, 16 martie 2014
20 Interviu pentru RISE Project, 22 iulie 2014, citat în Gandul.info
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5.

Incident antisemit - Kaufland Harghita
Csibi Barna, Szocs Tibor şi Puskas Andras Miklos au afișat la intrarea în supermarketul
Kaufland din Miercurea Ciuc un mesaj antisemit: „Ruşine să-ţi fie, iar ai cumpărat de la
evrei”. Kaufland este companie germană.
Potrivit rezoluţiei de începere a urmăririi penale, citată de Medifax, la începutul lunii
aprilie 2010, cei trei tineri au depus la Primăria Miercurea-Ciuc, în numele organizaţiei de tip
extremist din Gyor – Ungaria „Mişcarea Garda Maghiară, Batalionul Wass Albert, Plutonul
Secuiesc”, o cerere prin care solicitau aprobarea unei acţiuni „de atragerea atenţiei asupra
efectelor negative ale vizionării super şi hipermarketurilor”, acţiune pentru care au primit
aprobare pentru data de 6 aprilie 2010.
6.

„Jobbik”
În luna august 2009, Vona Gabor, președintele partidului ultra-naționalist Jobbik din
Ungaria, a participat la întălniri publice organizate în România, fapt semnalat de MCA
Romania și tratat cu indiferență de autoritățile românești. Atragem atenția că mai multe
organizații extremiste desfășoară activități de comemorare și reabilitare a memoriei unui
criminal de război, Wass Albert, sub ochii
toleranți ai autorităților române. MCA
România a sesizat public, încă din 1 martie
2006, astfel de acțiuni ale căror autori nu au
fost trași niciodată la răspundere. Din
motive necunoscute, autoritățile române nu
au intervenit, până acum, convingător și
consecvent pentru a stopa activitatea
organizațiilor ultra-naționaliste, rasiste și
antisemite, precum „Garda Maghiară”,
„Plutonul Secuiesc”. Cerem instituțiilor
competente să acționeze decisiv și să
împiedice orice fel de manifestări și acțiuni
rasiste, ultra-naționaliste și antisemite pe
teritoriul romanesc.

7.

„Nyro Josef – poet fascist”
În luna mai 2012, statul ungar, prin
reprezentanții săi, a pregătit o ceremonie
oficială de înhumare a poetul fascist Nyiro
Jozsef, cu onoruri la cel mai înalt nivel
politic de reprezentare din cadrul structurii
Figure 38. Sursa: Adrian Popescu / Gandul.info Bust Nyiro
de stat a Ungariei.
Odorheiu Secuiesc
În ciuda protestelor internaționale,
reprezentanții statului ungar nu a anulat ceremoniile și a cerut statului român permisiunea ca
înhumarea să aibă loc în județul Harghita. Intervenția corectă și salutară a Ministerului de
Externe al României și a prefecturii Harghita a impiedicat reabilitarea oficială a unui membru
de seamă al aliaților naziști.
Un influent lider al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Marko Bela, a declarat
despre poetul fascist că „Este un scriitor de renume cu lucrări valabile”. Și Szasz Jeno,
preşedintele Partidului Civic Maghiar (PCM), a fost unul dintre suporterii fevenți ai reabilitării
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memoriei unui membru al unei grupări criminale, responsabilă de exterminarea șase milioane
de evrei.
Ambasada Ungariei a emis următorul comunicat, citat de ziarul Adevărul și Mediafix:
„Organizatorii înţeleg faptul că partea română nu este de acord cu programul reînmormântării
cum a fost programat, din cauza aceasta au modificat programul şi au renunţat la mai multe
evenimente. Partea maghiară cere părţii române să respecte principiile de bază ale moralei
creştine. Organizatorii speră că partea română acceptă că evenimentul este un act de pioşenie,
în cursul căruia totul se va desfăşura conform legislaţiei româneşti. Organizatorii

Figure 39. Sursa: Adrian Popescu / Gandul.info Şcolile Nyiro Jozsefdin Frumoasa şi SatuMare (Jud. Harghita)

evenimentului nu vor utiliza evenimentul pentru scopuri politice împotriva României, numai
vor ca, conform ultimei dorinţe a lui Nyírő József, el să se odihnească în pământul din care sa născut”, se arată în precizarea transmisă presei. 21
MCA România consideră intenția de re-înhumare cu onoruri de stat ca fiind
iresponsabilă și jignitoare la adresa victimelor Holocaustului, cât și față de eforturile
remarcabile făcute de autoritatile romane pentru recunoașterea deplină și fără echivoc a
crimelor comise împotriva evreilor români din Transilvania .
În data de 29 august 2014, ziarul Gândul.info a dezvăluit că în România există cel puțin
două școli care poartă numele fascistului maghiar.

V.

ANTISEMITISM ȘI NEGAȚIONISM

MCA România consideră că cele 30 de evenimente antisemite prezentate în acest capitol
au avut cel mai mare impact asupra opiniei publice din România prin mediatizarea extinsă,
încărcătura simbolică și poziția de autoritate și notorietate a persoanelor implicate.
Aceste evenimente nu fac parte din categoria celor generate de antisemiții notorii din capitolele
III -V al prezentului Raport.

21

Ambasada Ungariei: Reînmormântarea lui Nyiro Jozsef va fi organizată conform legislaţiei româneşti, 24 mai 2012,
Adevarul.ro
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1. Abajur din piele de evrei
În data de 31 iulie 2014, pe site-ul tocmai.ro, o persoană din Târgu Jiu a scos la vânzare un

Figure 40. Abajurul din piele de evrei scos la vânzare pe site-ul de mică publicitate pentru suma de 20.000 de euro.

abajur din piele de evrei.
Vânzătorul susține că are dovezi care atestă autenticitatea abjurului: conform vânzătorului
analize DNA confirmă că materialul este piele umană.
MCA România a sesizat autoritatile. O anchetă se află în desfasurare.
2. Mădălin Voicu, atac la FMI
Mădălin Voicu, deputat PSD, a făcut următoarele declarații antisemite în data de 7
decembrie 2014, într-un interviu publicat de ziarul Evenimentul Zilei. Voicu susține, în acest
interviu, unul dintre miturile standard ale antisemitismului și anume acela că „evreii
controlează finațele mondiale”. Acesta s-a referit la toți evreii cu apelativul „perciunați”, o altă
formă de exprimare a antisemitismul pe fond religios. „Eu înțeleg că finanțele mondiale sunt
conduse de anumiți perciunați, dar vreau să știu care e avantajul meu ca țară”, a declarat
Voicu.
MCA România a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Din păcate,
în mod cel puțin surprinzător, CNCD a considerat ca nu poate da curs sesizării pe motiv că
MCA România nu a comunicat domiciliul actual al lui Mădălin Voicu.
3.

„Tipul comunist nu se potriveşte la noi, ci este, cu ochi şi sprâncene, creaţie
evreiască”
În data de 20 iunie 2014, avocatul Marian Nazat a publicat, în paginile ziarului Jurnalul
Național, editorialul „Strigăt de disperare”, text cu conontații antisemite.
Într-o întâlnire solicitată de către Marian Nazat cu reprezentanții MCA România, avocatul
a susținut că nu a realizat nunanțele antisemite ale vorbelor sale și că sensul cuvintelor a fost
interpretat denaturat.
Editorialul său „Strigăt de disperare” suna astfel: “Tipul comunist nu se potriveşte la noi,
ci este, cu ochi şi sprâncene, creaţie evreiască. Sper pentru evrei că se vor mai potoli de a face
ei creşterea românilor”, scria prin 1945 Alice Voinescu, atât de puţin cunoscută la noi. Din
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nefericire, constat că, azi, nici tipul capitalist nu ni se potriveşte, şi el o invenţie a poporului
“viciat de ambiţia de rasă lezată”. Speranţa că evreii se vor potoli n-a prins aripi, iar creşterea
şi descreşterea noastră s-au derulat după cum le-a fost lor pofta. Priviţi exemplele
postdecembriste, la îndemână, şi-mi veţi da dreptate, istoria din urmă a României
decomunizate nu e străină de gheşefturile seminţiei alese.
Altceva mă intrigă, totuşi: nepotrivirea românului la niciunul din cele două tipuri. Şiatunci, unde să ne găsim soluţia ? Fiindcă, mereu, am luat-o din altă parte, din ţări cu care nu
aveam vreo afinitate culturală, spirituală etc. Sau ne-au silit - militar ori economic – să vieţuim
în reguli străine de firea neaoşă. Observ însă, de câţiva ani, că nu mai ştim cine suntem cu
adevărat şi, prin urmare, potrivirea cu noi înşine este o căutare dureroasă şi stearpă. Până
când nu o vom afla şi nu vom ajunge să trăim în izbăvitoarea potrivire, deriva românească nu
se va opri.
Tot Alice Voinescu zice că “Pe ruşi îi înţeleg în nevoia de a-şi construi ziduri
apărătoare. Fac din noi tranşee de luptă. Am convingerea că nici nu-i mai interesăm ca
material uman de convertit. Ne dispreţuiesc din cauza oamenilor cu care lucrează: arivişti,
profitori şi fricoşi”. Asta se întâmpla în 1947, dar şi astăzi este la fel, cu deosebirea că zidurile
apărătoare sunt ridicate de euroatlantici. România a rămas, ce cruntă fatalitate !, tot o tranşee,
palisada Imperiului de Apus. Acelaşi dispreţ al ocupantului, aceiaşi “arivişti profitori şi
fricoşi”, nimic nu s-a schimbat în eterna Valahie…
“Azi, când văd cine conduce neamul nostru, blestem ceasul în care n-am plecat de
aici”, izbucneşte degeaba, prin 1948, scriitoarea. Strigătul ei a traversat vremurile şi se aude
lugubru acum, îndeosebi acum. Ca şi ieri, suntem împresuraţi, vorba lui Mihail Sebastian, de
“Trădători de ţară, imbecili furioşi, mârşavi tâmpiţi, fără creier şi fără altă simţire decât una
de partid”. Din pricina cartelului instaurat de ăştia, tinerii visează să plece dincolo şi să-şi
cârpească între străini destinul precar. Este descurajator să trăieşti în ţara în care ticăloşii şi
mediocrii s-au solidarizat întru ruinarea încrederii în noi înşine. România îşi suportă dramatic
calvarul pribegiei, blestemul destrămării sufletului naţional, dar sfâşietoru-i bocet nu mai
mişcă pe nimeni. Indivizi şi populaţii interşantajabile vom deveni cu toţii, procesul dement este
inevitabil.
Altundeva, tragicul personaj îşi notează (şi dorinţa i s-a împlinit !) că “aştept această
Europă fără paşapoarte, cu aceeaşi monedă, colaborare cinstită între neamuri suverane la ele
acasă”. Într-adevăr, circulăm nestingheriţi prin Europa Unită şi târguim cu euro felurite
fleacuri, însă ne-am pierdut suveranitatea. Cât despre “colaborarea cinstită”, pardon !,
statutul de colonie ne-a pecetluit definitiv condiţia subalternă. Căci un stat deposedat de
suveranitate nu-i altceva decât un argat.
Vasăzică, sluţenia de astăzi vine de demult, dintr-un trecut ce seamănă izbitor cu prezentul.
Trecutul şi prezentul – vămile irosirii noastre zgomotoase şi niciodată închise. Citindu-i pe
alţii, realizez, o dată în plus, că România de odinioară este aidoma celei actuale: dominată de
impostură şi flecăreală, surpată de lichelism şi laşitate, înveselită de secături simpatice,
ruinată de ticăloşi lacomi şi trufaşi… Sentimentul patriotic contravine aquis-ului comunitar,
iar naţionalismul este considerat boală venerică. În spaţiul public sunt frământate sloganurile
aduse recent din Occidentul modelator, valorile şi tradiţiile româneşti pier pe rând în hăul
cosmopolit. Disperarea unora – nişte nostalgici caraghioşi, nu-i aşa ? - este acoperită de larma
globalizatoare, oamenii noi s-au lepădat de straiele românismului şi visează să fie americani,
englezi, francezi, orice altceva… Au împrumutat obiceiurile ăstora, vorbirea şi spleen-urile
lor, ca şi sevrajul existenţial, rătăcirea în beţiile colective… Şi cum să nu o înţelegi pe Alice
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resemnându-se amar şi explicându-se posterităţii: “În fond, sunt o inadaptată în această ţară
pe care o iubesc din toată fiinţa mea”. De aceea vă spun şi eu, nu vă sfiiţi să vă iubiţi ţara cu
toată puterea minţii şi a inimii, iubiţi-o cu pasiune şi raţiune, cât încă mai există România.
Mâine s-ar putea să fie prea târziu…”
4. „Steaua României”, acordată unui simpatizant legionar
La data de 22 Decembrie 2014, în primul eveniment simbolic major după preluarea funcției
de Președinte al României, Dl. Klaus Iohannis i-a acordat lui Octav Bjoza, președintele
Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, una dintre cele mai înalte disctincții în stat.
În ciuda atacurilor lansate la adresa MCA Romania ca urmare a poziției luate în acest caz,

Figure 41.Sursa: buciumul.ro. Octav Bjoza și Florin Dobrescu, 9 ianuarie 2013, evocandu-l pe Constantin Iulian.

poziția MCA România a rămas aceeași cu cea de la momentul deciziei prezidențiale:
MCA Romania ia act, cu dezamagire, de decizia Președintelui Romaniei, domnul Klaus
Iohannis, de a acorda Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler unui deținut
politic care se afișează public cu un partid susținator al Mișcarii Legionare și al neofascismului. Condamnarea atrocităților comise de dictatura comunistă este o datorie a fiecărui
om politic din România. Sistemul criminal comunist l-a aruncat în închisoare pe domnul Octav
Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuti Politici din România, i-a distrus viața, i-a
persecutat familia și i-a refuzat drepturile universale ale oricărei ființe umane. Aceste crime
comise de regimul comunist nu anulează crimele comise de legionari împotriva evreilor din
România. Faptul că, in Romania post-comunistă, domnul Bjoza a ales să împărtașească
idealurile Mișcarii Legionare, să omagieze ideile și credințele acestei mișcari politicoreligioase criminale, este profund regretabil.
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Președintele Romaniei însă, prin puterea și încrederea cu care a fost investit, are
obligația a trasa linia fină dintre eroul anticomunist și participantul activ la activități omagiere
a unei Mișcări criminale antisemite.
Decorarea unui sustinator, declarat, al Mișcării Legionare, cu Ordinul National
„Steaua Romaniei” poate fi interpretată ca o omagiere adusă, de Administrația Prezidențială,
acelei mișcări nationaliste, fasciste, criminale.
Fără condamnarea explicită a Mișcării Legionare, fără delimitarea clară a
Administrației Prezidențiale de ideile Mișcării Legionare propăvăduite activ, îmbrățișate,
omagiate și date drept exemplu de către domnul Bjoza, Președintele României, pentru noi, a
semnat un dezamăgitor act de populism.

Figure 42. Octav Bjoza (stânga), ținând un discurs la Monumentul „Martirilor Legionari”, 7 noiembrie 2009.

În data de 7 noiembrie 2009, Octav Bjoza a ținut un discurs la Monumentul „Martirilor
Legionari” de la Râșnov, eveniment promovat de către organizația extremistă Noua Dreaptă.
Acest clip video, în care apare Octav Bjoza ținându-și discursul, este unul dintre cele zece
filmulețe de la acest eveniment, toate încărcate pe contul de youtube de către Noua Dreaptă.
Potrivit datelor observate în aceste filme scurte, la această comemorare au participat
între 29 și 31 persoane. Evenimentul a fost dedicat exclusiv „martirilor legionari”. Înaintea lui
Octav Bjoza a luat cuvântul un participant neidentificat (vezi foto dreapta – persoana îmbrăcată
în haină de piele și ochelari de soare maro) care a susținut un discurs cu profunde semnificații
antisemite. Atunci când îi vine rândul să ia cuvântul, Octav Bjoza, aflat în audiență așa cum se
vede în film, „la toate acestea, dl. Bjoza n-are nimic de obiectat, deoarece atunci când ia
cuvântul, începe prin a-şi exprima acordul: «După cele ascultate, e greu să mai poţi [adăuga]
ceva »”, așa cum observă corect Alexandru Leibovici. 22

22

Alexandru Leibovici, „Are oare dl. Octav Bjoza simpatii legionare?”, 2 ianuarie 2015, acum.tv/articol/73063

41

MCA ROMANIA – RAPORT MONITORIZARE 2009 – 2014

În discursul său, Octav Bjoza precizează : „După cele ascultate, greu să mai poți spune

Figure 44.Sursa: buciumul.ro. Octav Bjoza și Florin Dobrescu, la prezentarea cărții „ Din lagărul România evadează doar
morții, 9 ianuarie 2013.

câte ceva. Oricum, n-am lipsit niciodată de la acest eveniment. Este un prilej de pomenire, de
comemorare, un prilej în urma căruia trebuie să plecăm de aici mai puternici. (…) Nu sunt
legionar, n-am fost și e prea târziu să mai devin. Dar, norocul meu a fost ca la vârsta de 19 ani
să fiu educat în temnițele comuiniste de către unii dintre ei. Mi-au marcat tot restul vieții. De
la ei am învățat, pentru totdeauna, că «
Nimic, fiule, nu se poate realiza fără
morală. Nici în familie, nici în economie,
nici în politică, nici în țară. Și mai e ceva,
băiatule, fără credință, nimic nu se va
putea realiza.» Tot ei mi-au atras atenția
că neamul românesc este bântuit de
trădători, de vânzători de țară . Și au avut
dreptate. Și din cauza asta, îi voi purta în
mintea și în sufletul meu câte zile voi
Figure 43. Sursa: DEMASCAREA" - Fenomenul Piteşti. Braşov,
avea.”(…)
Centrul Reduta, 22.06.2011.Octav Bjoza impreuna cu Florin
Discursul său a continuat, Bjoza Dobrescu
citând, din memorie, din învățăturile altor
legionari ca apoi să conchidă : „În fața acestor morminte nu pot să nu spun decât ca fie ca
acest obicei, fie ca acest monument,ca acest loc sfânt pentru noi să dăinuie peste veacuri spre
a vorbi tinerilor de azi și celor ce vor veni după noi despre lupta și jertfa lor. Vă mulțumesc.”
Octav Bjoza a ținut discursuri și la întrunirile organizate de Fundația Ogoranu și
Partidul legionar „Totul pentru Țară”, reprezentat de Florin Dobrescu. Site-urile afiliate celor
două organzații au publicat și promovat pe rețele sociale filme și fotografii de evenimente de
comemorare a criminalilor legionari. Octav Bjoza apare în fotografii cu regularitate, an de an,
așa cum o demonstrează imaginile în cauză.
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Fundația George Manu a publicat un reportaj de la una dintre comemorările Mișcării
Legionare și a lui Corneliu Zelea-Codreanu, ocazie cu care, în compania unor foști membri ai

Figure 45. Octav Bjoza și Florin Dobrescu, Sâmbăta de Sus, 2013

Mișcării, „după Veşnica pomenire, au ţinut cuvântări Ilie Tudor (afirmaţia sa: “Legiunea nu
poate să moară” a susţinut-o cu argumentul masivei jertfe legionare a Aiudului şi a întregului
univers concentraţionar românesc), Coriolan Baciu (preşedinte al PTpT), sau Octav Bjoza.
Festivitatea din preajma Monumentului s-a încheiat cu intonarea Imnului legionarilor căzuţi
şi a Sfintei tinereţe legionare.”
„Aiud 2012, 13 septembrie. Mai mulţi tineri, veniţi din diferite locuri din ţară, au
cinstit ziua de 13 septembrie - ziua naşterii Căpitanului - citind un Acatist. Această mică
festivitate a fost prologul manifestării şi din acest an a Comemorării din 14 septembrie de la
Aiud. Ca în ultimii ani, de când funcţionează Schitul Înălţarea Sfintei Cruci, s-a făcut
priveghere de toată noaptea. Între cei care au venit de cu seară la Aiud, sunt bătrâni trecuţi
prin închisori, tineri care le urmează crezul de luptă sau pelerini care, în ultimii ani, au prins
drag de cinstirea “sfinţilor inchisorilor”. Privegherea s-a încheiat spre 5 dimineaţa cu Sfânta
Liturghie, slujită în sobor de mai mulţi preoţi.
La ora 8 soborul de preoţi a săvârşit Sfântul Maslu. Pe tot parcursul dimineţii, datorită
intervenţiei d-lui Octav Bjoza, preşedinte al AFDPR, s-a putut vizita închisoarea Aiudului. Spre
Parastasul programat la ora 10 - punctul central al manifestării de la Aiud, aşa cum s-a
îndatinat din 1994, o dată cu inaugurarea Monumentului - s-au îndreptat şi cei care au ajuns
mai târziu, de cu dimineaţa, la Aiud, întregind numărul sutelor de persoane care s-au unit în
rugăciunea pentru sufletele eroilor şi mărturisitorilor. Au fost alături bătrâni veniţi din ţară şi
din străinătate, din nord sau sud, tineri din diferite organizaţii, grupuri de pelerini şi localnici.
După Veşnica pomenire, au ţinut cuvântări Ilie Tudor (afirmaţia sa: “Legiunea nu
poate să moară” a susţinut-o cu argumentul masivei jertfe legionare a Aiudului şi a întregului
univers concentraţionar românesc), Coriolan Baciu (preşedinte al PTpT), sau Octav Bjoza.
Festivitatea din preajma Monumentului s-a încheiat cu intonarea Imnului legionarilor căzuţi
şi a Sfintei tinereţe legionare.
Organizatorii s-au îngrijit ca toţi participanţii să fie îndrumaţi spre cantina unde s-a
oferit o masă consistentă. Costel Condurache” (Sursa: site-ul fundației)
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Octav Bjoza a luat cuvântul la o altă întrunire unde au fost comemorați membrii
Mișcării Legionare, în data de 23 iulie 2011, ținută la Sâmbăta de Sus, potrivit relatării de pe
site-ul Fundației Ogoranu: „Purtînd drapele tricolore și verzi, tinerii naţionalişti au format
flancuri, acoperind simbolicul mormântal luptătorilor cu un uriaş drapel tricolor. Pe fondul
sonor al înregistrării-document Imnului rezistenţei făgărăşene, intonat chiar de Ion Gavrilă
Ogoranu, doi tineri reprezentanţi ai Fundaţiei
îmbrăcaţi în costume naţionale de Viştea, Ioana
Dobrescu şi Cătălin Beltechi, au asigurat
protocolul depunerii de coroane. Au fost depuse
coroane din partea Fundaţiei Ion Gavrilă
Ogoranu, Partidului “Pentru Patrie” - al cărui
preşedinte a fost eroul anticomunist, Asociaţia
Foştilor Deţinuţi Politici din România şi filiala
Braşova acestei organizaţii, Primăria Drăguş,
Primăria Cârţişoara, Primăria Recea, Cabinetul
Deputatului de Făgăraş Ioan Gabor, senatorul de
Făgăraş Marian Rasaliu etc.. Slujba religioasă
de pomenire a sufletelor celor căzuţi a fost
oficiată de un sobor de preoţi şi călugări de la
Mănăstirea Sâmbăta de Sus, la care s-a adăugat
preotul ortodox unit cu Roma Gheorghe Bogdan
de la Sibiu, la rândul său camarad al luptătorilor
şi fost deţinut politic. Sfinţia sa a şi ţinut primul
discurs, subliniind că linia de jertfă şi luptă a
celor morţi în încleştarea cu ocupaţia sovietică a
fost cea trasată de Corneliu Zelea Codreanu, toţi
fiind membri ai Frăţiilor de Cruce şi Mişcării
Figure 46. Octrav Bjoza, Sambata de Sus, 2012. De-a
Legionare.
dreapta sa, steagul legionar al Partidului fascist Totul
pentru Țară. Sursa: buciumul.ro
A urmat cuvântul preşedintelui Fundaţiei
Ogoranu, dl. Coriolan Baciu, care a elogiat
oamenii Ţării Făgăraşului, cei care au asigurat
suportul structurilor ce au făcut din această
zonă
epicentrul
Rezistenţei
Naţionale
Anticomuniste din România. El a reamintitcă din
Ţara Făgăraşului erau originari Horia Sima,
Nicolae Petraşcu din Sâmbăta de Sus secretarul general al Mişcării Legionare şi
întemeietorul
Rezistenţei
Naţionale
Anticomuniste, Virgil Mateiaş, Ion Gavrilă
Ogoranu, Remus Sofonea, Laurean Haşiu şi toţi
cei care au înscris cu pagini de sânge acest
episod unic în Istoria Europei.
Dl Octav Bjoza, preşedintele AFDPR, a
Figure 47. Octav Bjoza. Sursă: Știrile Făgăraș
ţinut să deplângă dispariţia, an de an, a tot mai
mulţi din camarazii săi de luptă, cei care l-au
educat şi format pe când era tânăr deţinut politic în închisorile comuniste, exprimându-şi
convingerea că prin continuarea idealurilor lor se va putea realiza scoaterea României din
marasmul actual.
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Florin Dobrescu, secretar general al Partidului “Pentru Patrie”, a subliniat că Ion
Gavrilă Ogoranu, alături de comandanţii legionari Nistor Chioreanu şi Virgil Mateiaş, a
înfiinţat în 1993 acest partid, pentru a constitui o formulă oficială de implicare în viaţa socialpolitică a ţării pentru camarazii săi şi urmaşii lor. Cu toate acestea, Florin Dobrescu a arătat
că obiectivul esenţial al acestei organizaţii îl reprezintă educaţia moral spirituală, fără de care

Figure 48. Sursa: Stirile Fagaras. Octav Bjoza și Florin Dobrescu, Sambăta de Sus, 2014. La televizor se vede cum Octav Bjoza
se întreține amical cu Florin Dobrescu. La momentul acestei întâlniri, era de notorietate națională salutul nazist al lui
Dobrescu prezentat de televiziunile de știri.

nici o reformă politică sau economică nu va avea eficienţa necesară redresării României. De
asemenea, el a subliniat că lupta partizanilordin Carpaţii româneşti a reprezentat o împlinire
a testamentului lui Corneliu Codreanu din Pădurea Dobrina, în 1919. Întreaga ceremonie,
care a impresionat prin ordine şi solemnitate, s-a încheiat prin intonarea Imnului
legionarilor căzuţi.” 23
Într-un interviu acordat ziarului Gândul 24, Octav Bjoza a respins orice asociere cu
Mișcarea Legionară: „Iată ce se întâmplă... De 25 de ani încoace, noi, foştii supravieţuitori ai
temniţelor, lagărelor şi deportărilor, ne adunăm, o dată pe an, în diferite locuri din ţară. Scopul
este acela de a ne pomeni şi comemora, prin slujbe religioase, morţii. Iar acolo, ne strângem
reprezentanţi ai tuturor culorilor politice, din România.
O să precizez aici doar cele mai importante astfel de locuri: de „Înălţare”, ne întâlnim,
întotdeauna, la „Memorialul Sighet”; prima duminică după Sf. Ilie, ne întâlnim la Mănăstirea
„Constantin Brâncoveanu”, de la Sâmbăta de Sus - Făgăraş; pe 14 septembrie, întotdeauna,
23

Partizanii anticomunişti din Munţii Făgăraşului omagiaţi prin ample manifestări la Sâmbăta de Sus,
www.ogoranu.ro/evenimente/77-evenimente/86-partizanii-anticomunisti-din-muntii-fagarasului-omagiati-prin-amplemanifestari-la-sambata-de-sus
24
Sultănoiu Marian, Confesiunea „legionarului” Octav Bjoza: „Tânăr fiind, intrând la 19 ani şi câteva luni în temniţă, eram
avid în a lua, de la fiecare, dacă găseam, ce avea el mai bun. Şi am luat de la toţi...”, Gândul.info, 30 decembrie 2014,
(.gandul.info/interviurile-gandul/confesiunea-legionarului-octav-bjoza-tanar-fiind-intrand-la-19-ani-si-cateva-luni-intemnita-eram-avid-in-a-lua-de-la-fiecare-daca-gaseam-ce-avea-el-mai-bun)
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ne întâlnim la mausoleul ridicat de noi, pe Râpa Robilor, de la Aiud; la sfârşitul lunii
septembrie, începutul lui octombrie, ne întâlnim la simpozionul de răsunet internaţional,
intitulat „Experimentul Piteşti”, de la Piteşti.
Subliniez- ne întâlnim aici, oameni de toate culorile politice. Nu putem face, în stânga,
o slujbă pentru ţărănişti, liberali sau oameni fără culoare politică, şi dincolo, o alta, pentru
legionari. Toate astea se fac în comun, pentru că în comun am stat şi noi în temniţele comuniste.
În comun am fost flămânziţi, bătuţi, umiliţi.
La aceste întâlniri, după slujbele religioase, se produc şi luări de cuvânt. S-a întâmplat,
nu o dată, să fiu şi eu invitat să iau cuvântul. Dacă am observat prezenţa unor legionari,
purtând uniforme sau, altădată, drapele, am făcut, mereu, precizarea: „Nu am fost, nu sunt şi
este prea târziu să mai devin legionar!”. Şi m-am explicat, iar treaba asta o ştiu, în primul
rând, legionarii, înaintea celorlalţi. Pentru că: nu am acceptat cultul personalităţii, nu am
acceptat crima – că a fost una, că au fost zece, o sută sau mii. Din această cauză, eu nu am
împărtăşit doctrina legionară. Sub nicio formă.”, a declarat Bjoza pentru Gândul.info
Președintele României, Klaus Iohannis a respins ca nefondate acuzațiile de simpatii
legionare la adresa lui Octav Bjoza : „Eu am ținut să dau un semnal prin această decorare, un
semnal care arată prețuirea mea pentru foștii deținuți politici și nu m-am referit numai la foștii
deținuți politici din perioada comunistă, ci și la oamenii care au suferit din motive politice în
timpul Revoluției române. Decorația s-a dat președintelui Asociației foștilor deținuți politici,
un fost deținut, un om de mare ținută, un om care, după părerea mea, a fost un președinte care
a onorat asociația. Nu am putut să constat și nici cei care m-au ajutat în acest demers vreun
fel de semn de întrebare care ar plana asupra persoanei domului Bjoza sau Asociației foștilor
deținuti politici. Acele acuzații nu mi se par fondate. Cum poate cineva care pe vremea
legionarilor a avut trei ani să fie considerat legionar? Nu, lucrurile nu se leagă. În afară de
asta, nu există niciun temei ca să îl bănuim pe domnul Bjoza de simpatii doctrinar legionare.
Întreaga discuție a fost forțată, nu știu de cine, nu știu de ce. Consider că a fost un act
reparatoriu, pentru că foștii deținuți politici nu au fost băgați în seamă, am considerat că este
un gest care a fost necesar României”. Declarațille au fost făcute într-un interviu live la ziarul
Adevărul și preluate de agenția Agrepres în data de 7 ianuarie 2015.
MCA Romania, cu ocazii repetate, a susținut și continuă să susțină eforturile care se fac
pentru cercetarea crimelor regimului comunist. De asemenea, MCA susține dreptul victimelor
regimului comunist la reabilitare morală, socială și compensații financiare.
În acelasi timp, MCA Romania contestă toate acțiunile care au drept scop reabilitarea
criminalilor de razboi precum mareșalul Ion Antonescu, cât și a legionarilor care au comis
crime împotriva evreilor din Romania, care au initiat și au promovat antisemitismul, fascismul
și nazismul.
Aceștia sunt prezentați, în zilele noastre, ca fiind victime ale regimului comunist, patrioți
și buni creștini, fără a se menționa, în nici un fel, crimele comise de ei nu numai împotriva
evreilor, ci și a romilor din România și din teritoriile aflate, în timpul celui de al doilea război
mondial, sub controlul Armatei Române.

5. Primar Timisoara, consultări cu grupări pro-legionare
În data de 10 decembrie 2014, filosoful Petre Ţuţea şi fostul primar Josef Klapka au “primit”
câte o stradă în Timişoara după consultări cu partidul extremist Noua Dreaptă.
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Consultările au fost inițiate sub autoritatea primarului Timișoarei, Nicolae Robu, PSD. De
asemenea, primarul Timișoarei a inivitat organizațiile extremiste și la alte consultări pe diverse

teme, cum ar fi susținerea candidaturii orașului la poziția de Capitală Europeană.

6. Altermedia/ Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu
Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu este autorul mai multor articole profund antisemite
publicate de către portalul Altermedia. Majoritatea miturilor și temelor antisemite sunt prezente
în textele semnate de către acesta. Articolele sunt însoția de caricaturi dezumanizante, de
imagini de sprijin pentru Iran. Autorul contestă dreptul la existență al Israelului. „Bomboana
pe coliva jidanilor / Așa-zisul popor „evreu” nu a existat” 25, este ultimul text antisemit
publicat.

7. Cosmis Gușă: „Evrei americani extrem de lacomi”
În data de 13 septembrie 2104, la ora 14:15, Cosmin Gusă a intervenit la postul Realitatea
TV la o emisiunea de știri. Răspunzând la întrebări cu privire la subiectul „Roșia Montană”, a
declarat: „ (…) acționari ai Gabriel Resources care au fost dovediți, de-a lungul vremii, în
postura lor de miliardari evrei americani, bogați în marea lor majoritate, că fac speculații
acolo unde sunt state slabe (…)”. Ulterior, a revenit pentru a accentua importanța etniei în

25

Altermedia, 5 ianuarie 2015
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cazurile de corupție: (…) evrei americani extrem (?) de veroși, extrem de lacomi în goana lor
de a fura capitalul (…)”.
Ca urmare a declaratiei sale publice, MCA România i-a adresat Dlui Cosmin Gusa,
următoarea scrisoare deschisă:
Stimate Dle Cosmin Gușă,
Într-o intervenție publică, recentă, la postul de televiziune Realitatea TV, post în a cărei
conducere aveți un cuvânt hotărâtor de spus, ați pus semnul egalității între etnie și corupție.
Declarația de mai jos, făcută de către dumneavoastră, este pur antisemită . Este, regretabil, de
neacceptat și surprinzator, ca un fost politician de vârf, un jurnalist de anvergură și, în prezent,
un consultant politic, să afiseze, fara retinere, antisemitism. În data de 13 septembrie, la ora
14:15, ați intervenit la postul Realitatea TV la o emisiunea de știri. Răspunzând la întrebări cu
privire la subiectul „Roșia Montană”, ați declarat: „ (…) acționari ai Gabriel Resources care
au fost dovediți, de-a lungul vremii, în postura lor de miliardari evrei americani, bogați în
marea lor majoritate, că fac speculații acolo unde sunt state slabe (…)”. Ulterior, ați revenit
pentru a accentua importanței etniei în cazurile de corupție: (…) evrei americani extrem (?)
de veroși, extrem de lacomi în goana lor de a fura capitalul (…)”.
Fără a comenta subiectul de bază și fondul discursului dumneavoastră, motivele și
scopul afirmațiilor, dorim să scoatem în evidență antisemitismul care transpare din declarațiile
mai sus citate. Dumneavoastră, domnule Gușă, sunteți un formator de opinie, jurnalist,
consultant politic și o persoana publică cu un respect măsurabil în România. Ca atare, nu
avem nici o îndoială că nu sunteți conștient de efectele cuvintelor pe care le rostiți asupra celor
care vă ascultă. În special, atunci când vă exprimați pe o temă care generează proteste la nivel
național.
În aceste condiții, vă atragem atenția că menționarea expresă, accentuată și repetată
a apartenentei etnice și religioase a persoanelor pe care le atacați în public și pe care le acuzați
de fraude, de lăcomie, de furt, constituie un act de incitare la ură etnică și religioasă care
contravine legislatiei in vigoare.
Declaratia dumneavoastra echivaleaza declaratiile antisemite promovate de
antisemiții notorii: începând cu cei care are au pus bazele nazismului, continuând cu cei care
au pus in aplicare „Soluția Finală” și cu cei care, în zilele noastre, promovează negarea
Holocaustului și a teoriilor conspiraționiste împotriva evreilor. În acest context, din postura
noastră de evrei romani, ca si cetățeni ai acestei tari, care nu avem nici o legătură cu subiectul
atacat de dumneavoastră, considerăm ca este numai spre binele societății românești, în sânul
căreia trăim împreună, ca dumneavoastră să vă retrageți, cu scuzele de rigoare, în mod public,
afirmațiile profund antisemite.
MCA România nu are cunoștință de retractarea declarațiilor antisemite sau de alte
reactii la scrisoarea de mai sus.

Figure 49.Forumul Realitatea

48

MCA ROMANIA – RAPORT MONITORIZARE 2009 – 2014

Figure 50. Sursa: Forumul Realitatea.net

Pe forumul televiziunii din care Dl Cosmin Gusa face parte, există o continuitate a mesajelor
antisemite.
8. Antena 3, manipulare Pogrom Iași
Pe data de 06 August 2013, la postul de televiziune Antena 3 , în cadrul emisiunii „Sinteza
zilei”, moderată de către Mihai Gâdea, a fost abordat subiectul pogromului de la Iași din anul
1941. În emisiunea menționată, pogromul de la Iași a fost prezentat telespectatorilor împreună
cu accentuarea faptului că, până în prezent, în România, crimele comise de regimul mareșalului
Antonescu împotriva evreilor nu sunt asumate în mod absolut și formal din considerente pur
material: din teama că o astfel de recunoaștere va atrage cereri de despăgubiri din partea
victimelor. De asemenea, a fost menționat faptul că acțiunea „ Last Chance” („Ultima Șansă”),
condusă de Centrul Simon Wiesenthal, în România, a rămas fără nici un rezultat. Tema
Pogromului de la Iași și a responsabilității neasumate în mod formal au fost abordate într-un
mod care denigrează anumite instituții ale statului. In mod special, in cadrul emisiunii s-a
accentuat faptul ca aceste instituții de stat sunt aceleasi institutii care conduceau o serie de
investigații împotriva unor persoane care conduc trustul media care administrează și postul TV
care a difuzat materialul mai sus menționat.
9. Raluca Zenga : „BESTII SPURCATE ISRAELIENE”
Raluca Zenga, soția antrenorului de fotbal Walter Zenga, a postat pe Facebook, conform
publicației ProSport, din data de 29 iulie 2014, următoarele opinii :
„Am tacut cu amaraciune mai multe zile...cateodata stau departe de Facebook ca sa nu
mai vad astfel de orori intamplandu-se sub ochii nostri, neputinciosi...Dar astazi s-a intamplat
din nou ceva atat de absurd, de sinistru, de monstruos...incat nu poate fi ignorat! Israelul
infernal a bombardat un teren de joaca...10 copilasi ucisi pe loc...si apoi si-a continuat raidul
catre spitalul Al Shifa! DE CE BESTII SPURCATE ISRAELIENE?! Nu va ajunge cat sange de
copil ati varsat?! Va detesta o lume intreaga! Eu personal va doresc o moarte crunta si v-as
sterge de pe fata pamantului!”
De asemenea, conform presei, în altă postare, Raluca Zenga ar fi catalogat israelienii ca
fiind „psihopaţi dezgustători”, „obezi gălăgioşi vulgari”: „Pe plan personal, daca ati vazut
astazi o postare a sotului meu, familia noastra se afla acum la un Hotel la Marea Neagra... Am
avut neplacuta surpriza sa constat ca hotelul este plin de israelieni…obezi,galagiosi,vulgari.
Spre dezgustul meu ma intreb ce naiba cauta la noi in tara?! Am devenit asa ospitalieri cu
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monstrii astia care voteaza pentru bombardarea civililor si se distreaza postand pe
Instagram“selfie” de pe colinele din Sderot cu distrugerea apocaliptica din Gaza?!?! Ca sa
intelegeti ce fel de oameni sunt israelienii (majoritatea) 86,5% NU sunt de acord cu incetarea
focului in Gaza… Adica sunt in continuare insetati de sange palestinian… ﬁe el si de prunc…
Sunteti niste psihopati dezgustatori, niste calai care pozati in victime… Ceea ce isi doresc
aceste bestii este exterminarea poporului palestinian, cu orice pret.”
MCA România nu consideră critica politicilor statului Israel o dovadă de antisemitism,
așa cum clar specifică definiţia de lucru a antisemitismului formulată de către Forumul
European pentru Combaterea Antisemitismului și adoptată de către Centrul European de
Monitorizare a Rasismului și Xenofobiei (EUMC) – acum Agenția Europeană pentru Drepturi
Fundamentale (FRA).
Motivul pentru care am decis sa includem acest caz în prezentul Raport nu este critica
la adresa statului Israel și a politicilor sale, ci modul în care Raluca Zenga a ales să își exprime
dezaprobarea față de efectele operațiunii militare israeliene. Expresiile folosite la adresa tuturor
cetățenilor israelieni, învinovățirea lor ca și grup etnic, incitarea la „șteregerea de pe fața
pământului”, sunt reprezentative pentru persoanele care urăsc evreii.
Menționăm că, la data la care au fost publicate informațiile de mai sus, Raluca Zenga
avea domiciliul in Dubai. În aceste condiții, avem motive să afirmăm că Raluca Zenga dat grai
opiniilor sale antisemite și anti-israeliene numai pentru a-i mulțumi pe angajatorii soțului său
din Dubai. In opinia noastra acesta este un grav exemplu de manipulare oportunistă a
antisemitismului în scopuri personale.

10. Antisemitismul si negarea Holocaustului – aplaudate in Academia Română
În data de 14 februarie 2013, istoricul Vladimir Iliescu, a negat Holocaustul în Aula

Figure 51. Sursa: roncea.ro

Academiei Române. Discursul său negationist a fost răsplătit cu aplauze puternice și
îndelungate. Vladimir Iliescu a catalogat Holocaustul o „minciună cosmică”.
„Domnilor, au fost persecutii, 20.000 de evrei au murit din cauza autorității românești,
dar nu a fost Holocaust, dovadă cei peste 300.000 care au supravietuit in Regat și ei au murit
mare parte din prostie. Sigur, 20.000 - 30.000 au fost împuscati (...), dar majoritatea au murit
pentru ca au fost bagati in colhozuri cu paie, au venit primele epidemii. Romanii raspund de
asta, dar asta nu este Holocaust. Holocaustul nu a avutloc decât în Ungaria si Germania. In
Romania au fost numai ipersecutii. E o mare deosebire. De curand, eu am fost facut antisemit,
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ca si prietenul meu academicianul Razvan Theodorescu, si - ca sa inchei intr-o nota vesela - iam propus infiintarea unui club al antisemitilor filosemiti”, a declarat Iliescu în fața
academicienilor.
Într-un
interviu
separat,
acordat lui Victor Roncea, Vladimir
Iliescu și-a întărit declarațiile. Victor
Roncea :
„Domnule Vladimir Iliescu, ați
declarat în plenul Academiei că în
România nu a existat Holocaust. Ce
vreți să spuneți?
Vladimir Iliescu: „Da! În
România au avut loc persecuții
împotriva evreilor, cu aproximativ
cifrele cele mai mari de o sută sau
120.000 de evrei din Basarabia și
Figure 52.Academician Vladimir Iliescu. Sursa: roncea.ro
Bucovina, așa, dar nu a avut loc un
Holcaust fiindcă în Regat au trăit, și
chiar fără stea. Când i-a scris Filderman lui Antonescu „De ce ne puneți stea?”, a renunțat
Antonescu la acest lucru. Deci ei au dus o viață aproape normală, iar din cei deportați în
Transnistria, mulți s-au întors cum au fost cei de la (neinteligibil). Drept care, nu poate să fie
vorba de Holocaust. Holocaustul a fost decât în Germania și în Ungaria care i-au trimis la
Auschwitz care i-au ars.
În timp ce în Academia Română, Vladimir Iliescu a fost aplaudat la scenă deschisă,
Universitate germană din Aahen i-a reziliat contractul de colaborare.
Declarațiile profesorului Vladimir Iliescu au fost făcute în data de 14 februarie 2013, în
Aula Academiei Române, când a avut loc lansarea volumelor „România 19451989.Enciclopedia regimului comunist. Represiunea. vol. II. F-O (coordonator Octavian
Roske), România 1945-1989.Enciclopedia regimului comunist. Instituții de partid, de stat,
obștești și cooperatiste (coordonator Dan Cătănuş)”, lansare organizată de Institutul Național
pentru Studiul Totalitarismului, potrivit anunțului făcut de Academia Română. Dupa ce
ecourile aplauzelor academicienilor s-au stins, si ca urmare a reactiilor generate de acest caz,
Academia Română s-a disociat tardiv de mesajul negaționist al lui Vladimir Iliescu.
11. Fost vicepreședinte al Partidului antisemit România Mare, propus judecător
În data de 15 decembrie 2013, Victor Viorel Ponta, președinte al Partidului Social Democrat
și premier al României, l-a propus pe Lucian Bolcaș pentru postul de judecător la Curte
Constituțională. Lucian Bolcaș, fost vicepreședinte al Partidului România Mare, este notoriu
pentru pentru opiniile favorabile, fără rezerve, la adresa Mareșalului Ion Antonescu.
Bolcaș a fost deputat al Partidului România Mare, partid nascut din extremism si
antisemitism. După proteste internaționale, Lucian Bolcaș a refuzat numirea sa la Curtea
Constituțională.
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12. Adevărul: comparații cu conotație antisemită și anti-românească

În relatarea de la meciul
dintre echipele naționale de
fotbal ale României și
Ungariei, din data de 13
octombrie 2014, reporterul
Amir Kiarash a folosit o
comparație cu o dublă
conotație: și antisemită și
anti-românească. Acesta a
sugerat că militarii israelieni
sunt „huligani”, iar suporterii români sunt teroriști palestinieni din Fâșia Gaza: „Dacă anul
trecut, huliganii maghiari au transformat Zona Gării de Nord și Centru Vechi în câmp de război,
sâmbătă, „Arena Națională a semănat cu un cartier din Gaza atacat de forțele israeliene”.
Ulterior, a continuat cu un alt intertitlu: „Video Ca în Fâșia Gaza : explozii în lanț la intonarea
Imnului Ungariei. Replica maghiarilor la „Deșteaptă-te române”.

13. Jurnalistul Mircea Marian, „vandut jidanilor” atacat pe stradă
Mircea Marian, comentator politic al ziarului „Evenimentul Zilei”, a fost agresat în plină
stradă, în prezența Poliției fiind acuzat de agresor că este „vândut jidanilor”.
Din relatărilor jurnalistului reiese pasivitatea reprezentanților Poliției.
Atacul antisemit a avut loc în plină zi, în centrul Bucureștiului, în data de 16 mai 2013,
potrivit relatării ziarului la care acesta lucrează: „Jurnalistul de la „Evenimentul zilei” a fost
atacat, în plină stradă, de Mihai Voicu, un pseudo-revoluţionar care s-a dat drept securist la
Revoluţie şi l-a „arestat” pe fostul director al TVR. Fapt de o gravitate ieşită din comun la
adresa libertăţii de exprimare. Jurnalistul Mircea Marian a fost „altoit” în plină stradă de un
individ, Mihai Voicu, de 61 de ani, un „revoluţionar” care nu este de acord cu opiniile
exprimate de acesta în „Evenimentul zilei” şi la diferite emisuni de televiziune. Ziaristul a
fostînjurat, luat de gât şi pălmuit, fără nicio jenă,joi seara, după orele 18.00, pe Bulevardul
Regina Maria, chiar lângă gardul Mitropoliei. (…)
Mircea Marian - Este foarte dificil să rememorezi un astfel de incidentviolent. E o traumă
pe care ai dori să o uiţi – umilinţă, ridicol, teamă. Primul lucru pe care l-am simţit a fost o
completă neînţelegere. Mergi pe stradă şi un om pe lângă care treci se opreşte din conversaţia
telefonică, începe să te înjure şi să spună: „Mă, te bat! Mă, tu auzi, te bat, vin după tine!!”.
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Poate nu ai auzit bine, poate e vreo cunoştiinţă care se ţine de glume şi te întorci. „Poftim?”
Nu crezi că ţi s-ar putea întâmpla ceva. Şocul şi panica vin când apare primul contactfizic, e
cel mai îngrozitor. Nu am ştiut cum să reacţionez. Pe de o parte nu sunt un om violent. Nu mam mai bătut cu nimeni din clasa a 8-a. Pe de altă parte, deşi ţi se suie sângele la cap, mai ai
atâta raţiune încât să vizualizezi ştirile la Antena 3: „Băsistul Marean a atacat un cetăţean
nevinovat pe stradă”. Cam asta este situaţia în primele secunde: eşti legat de mâini şi de
picioare, nu poţi spune nimic, nu poţi face nimic decât să speri că nu o să fii lovit rău şi că
inima nu o să îţi facă vreo surpriză. „Jidanule!” Îmi striga mereu „jidanule” şi îmi spuneam:
cea mai mare înfrângere, cel mai umilitor lucru pe care pot să-l fac, este să explic că eu sunt
creştin-ortodox. La un moment dat, disperat, am deschis gura să declar asta, dar m-am oprit
la timp. În sfârşit, apare poliţia şi după un minut îmi dau seama că nu pot decât să îmi asum
rolul de victimă”.
Atacatorul este Mihai Voicu, de 61 de ani. Poliția a întocmit dosar penal pentru loviri și alte
violențe, 26 dar nu și pentru antisemitism care a fost, în opinia noastră, motivația atacului.

14. Beizadea în uniforma nazista
Ziarul „Șansa Buzoiană” a descoperit, în data de 4 septembrie
2013, că un student la Politehnică, fiul unui funcționar public,
angajat al Consiliului Județean Buzău, s-a îmbrăcat în uniforma
nazistă s-a fotografiat și a distribuit fotografia pe rețelele sociale.
Figure 53. Sursă: Șasa Buzoiană

15. Incitare pur antisemita - Constantin Barbu „Eminescu,
victima complotului evreiesc”
„Toţi cei nouă agenţi străini care au produs rapoarte împotriva lui Eminescu sunt evrei
unguri şi evrei austrieci”. Într-un interviu acordat publicației Cuvântul Libertății, în data de 5
iulie 2013, profesorul Constantin Barbu alimentează diverse teorii conspiraționiste și
antisemite. Potrivit celor declarate de Barbu în acest interviu, marele poet român Mihai
Eminescu ar fi fost ucis în urma unui complot organizat de evrei: „Eminescu este viu, extrem
de viu fiindcă geniul său este unul historial, el ghicind „enigma vieţii”. N-am vrut să spun
până acum, dar toţi cei nouă agenţi străini care au produs rapoarte împotriva lui Eminescu
sunt evrei unguri şi evrei austrieci. Toată povestea stupidă cu antisemitismul lui Eminescu aici
trebuie căutată. Este un lucru gingaş pe care va trebui să-l lămuresc. De ce nimeni nu spune
că Eminescu a studiat caldeana cu marele profesor Petermann? De ce uită detractorii lui
Eminescu faptul că geniul nostru a avut la Viena şi Berlin mari profesori evrei? Eu am publicat
în Biblioteca Eminescuaproape toate cursurile pe care Eminescu le-a urmat la Viena şi Berlin
cu o seamă de celebri profesori de origine evreiască. Detractorii lui Eminescu uită lucrurile
esenţiale fiindcă de fapt nu le ştiu. Adevărata cândire a lui Eminescu este în ontologia poetică
din poemele şi prozele sale.”

26

Agresorului jurnalistului Mircea Marian i s-a deschis dosar penal pentru doua infracțiuni, Evenimentul Zilei,
18 mai 2013
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16. Mihai Tociu : „Prima întrebare a fost despre săpun...”
În data de 21 ianuarie 2013, unul dintre editorialiștii ziarului „Adevărul”, Mihai Tociu, a
publicat comentariul intitulat „Și evreii
greșesc, nu-i așa?”.
În conținutul acestui comentariu,
Mihai Tociu pune sub semnul întrebării
existența Pogromului de la București și a
acuzat Comunitatea Evreiască că „nu se
înghesuie să facă lumină”.
Comentariul este o înșiruire de
insinuări cu tentă vădit antisemită:
„Prima intrebare a fost despre
săpun...Fiind internat într-un spital cu
mai mulţi ani în urmă, întâmplarea a făcut
să ajung într-un salon cu un inginer
Figura 54. Sursa: adevarul.ro
chimist, tehnolog într-o fabrică de săpun. Încă îl aud: „Hai,
dom’le, fii serios! Nu se poate face săpun la nivel industrial
din grăsime umană!”. Dar cum, când... „Nu vă supăraţi, dar eu am terminat o facultate şi de
30 de ani fac numai săpun... Dumneavoastră credeţi ce vreţi...” În momentul acela am simţit
de parcă cineva mi-a luat o greutate imensă de pe umeri.(…) De ce nu au aşteptat şi ei, ca toţi
ceilalţi, să le fie făcută autopsia, să li se elibereze certificat medico-legal, cu cauza şi
împrejurările morţii, să fie identificaţi de către rude? Ar fi avut acum nişte dovezi „beton”. Ei
zic că au vrut să respecte tradiţia iudaică, să fie îngropaţi de pe o zi pe alta! Păi, creştinii se
îngroapă la trei zile, dar, în cazul unor situaţii criminale, dogma cedează în favoarea aflării
cât mai multor date despre făptaş... Sau nu sunt ortodocşii suficient de dogmatici? Charles
Krafft a fost surprins că lista celor 123 de nume de victime ale pogromului nu are în spate
documente, şi că Radu Ioanid sau „Comunitatea” nu se înghesuie să-i facă lumină. (…) Şi a
mai băgat el de seamă ceva ce nu se potriveşte: 123 de morţi ar trebui să aibă 123 de familii,
cu copii, fraţi, surori, nepoţi, acum strănepoţi şi stră-strănepoţi, care ar fi trebuit să umple
pădurea de la Jilava cu lumânări aprinse... (…)Întors în America, Charles mi-a trimis prin
poştă un săpun, făcut de el, din rămăşiţe umane. Probabil singurul din lume... Din nişte
suedezi, parcă... Vă închipuiţi mirarea vameşului când i-am spus că în colet se află... un săpun.
S-a uitat la săpun... s-a uitat la mine... s-a uitat la mine... Probabil că am eu ceva, puţin
altfel...”.
Reacția promptă a lui Florin Manole, activist pentru drepturile romilor, a determinat
conducerea ziarului „Adevărul” să retragă articolul de pe site și să se delimiteze de conținutul
lui.
17. Alexandra Raisman
La jocurile Olimpice de la Londra, din vara lui 2012, pe fondul disputei dintre arbitri la
una dintre probele sportive, o gimnastă a echipei Statelor Unite ale Americii, Alexandra
Raisman, a fost declarată câștigătoare în defavoarea unei gimnaste a echipei României,
Cătălina Ponor.
Astfel, Cătălina Ponor a pierdut medalia de bronz la bârnă, după ce arbitrii au acceptat
contestaţia delegaţiei SUA în cazul Alexandrei Raisman. Gimnasta americană este de etnie
evreiească. Majoritatea ziarelor au relatat corect această dispută, dar formurile ziarelor au fost
asaltate de comentarii antisemite care au fost publicate fara exercitarea nici unei
responsabilități față de necesitatea de a combate rasismul, discriminarea și antisemitismul.
De exemplu, pe site-ul ziarero.antena3.ro au fost publicate urmatoarele comentarii:
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„horia sima
RAISMAN E JIDANCA!!!!!!BASECU CHIORU SI UNGUREANU JIDHOVU IMPREUNA CU
PRIETENI LOR JIDHOVI AMERICANI AU FURAT MEDALIA LUI CATA!! CHIORU
BETIVAN MERITA IMPUSCAT!!!! HUOOOOOOO!!”
8 august 2012 11:4
(…) papi
deh, ne trateaza ca pe o colonie, ce suntem. nu-i mai satura Dumnezeu de nimic pe americanii
astia, otravesc totul in jur. daca si pentru o medalie de bronz se complac in manevre de culise,
pentru a fura munca unui copilroman, atunci de ce sa ne mai miram cind intervin brutal acolo
unde e vorba de resurse sau diverse interese....?! vorbeam de colonie...da, dar si america e
colonie ,nu stiati? jidaneasca!
8 august 2012 8:42”
Un exemplu de pe site-ul televiziunii RTV (rtv.net)

Figure 55. Sursa:RTV.net

Catalina Sandu
Laci Bihari stiu sa tolerez toate natiile si pot sa le apreciez reusitele, insa nu pe spatele altora!
Karoly e ungur (maghiar, daca termenulte deranjeaza), iar pentru gestul luieste unul ordinar.
Daca era roman, nu as fi avut vreo problema in a-l numit roman ordinar (ca avemsi noi
suficienti).Asta nu este o ofensa adusa maghiarilor de nicaieridin lume ci doar lui personal.
Daca Raisman era fair-play as fi numit-o evreica -jidani sunt cei care au foloase necuvenite.
Reply · 12 · Like · Thursday at 7:03am”
Sau de pe site-ul gsp.ro:
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Figure 56.Sursa: gsp.ro

18. Îndemn nazist de la consilierul prefectului de Mureș
În data de 19 ianuarie 2012, Mircea Munteanu, directorul de cabinet al prefecturii de Mureş,
a postat pe rețelele sociale mesajul : „Arbeit macht frei – asta să înţeleagă protestatarii.”
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-au autosesizat și l-a amendat cu suma
de 1000 lei în data de 20 februarie 2012.
„Academia rromână și-a scos
capul din cur și l-a bagat in
curul evreilor”
Sub titlul „Încă o victorie
a dreptății”, bloggerul Cetin
Ametcea, a publicat, în data de 20
septembrie 2011, pe arhiblog.ro,
următoarea reacție antisemită:
„Academia rromana si-a scos
capul din cur si l-a bagat cu limba
inainte direct in curul evreilor,
drept pentru care a decis sa
Figure 57. Sursa: arhiblog.ro

modifice dexul si sa zica ca jidan e un cuvant antisemit, pentru că, nu-i așa, jidanii îl auzeau
pe scările trenurilor care îi duceau în lagăre. Mai exact, de acum incolo, daca pronunti
cuvantul jidan, automat esti infractor, pentru ca in rromania sunt pedepsite cu inchisoarea. A,
si tigan nu va mai insemna ca peiorativ `persoană cu apucături rele` pentru că, nu-i așa, ciorile
din rromânia nu au apucături de gen, nu sunt marea lor majoritate criminali și infractori, doar
așa îi percepe societatea.”
Articolul a fost însoțit de mai multe comentarii antisemite :
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„ animaloo / ce-i drept, cuvantul jidan avea sens de om simpatic pe care sa il iei acasa, sa il
incalzesti.” ;
„Andrei / Daca Hitler traia, acum nu mai era nimeni rasist. In fine, daca nu ma insel, Pavel
Corut spunea ca evreii sunt o ramura a rasei ariene, adica a rasei albe, asa ca nu inteleg de
ce vor ei sa ne acuze mereu de rasism. Ce e mai rau, sa-l jignesti pe un evreu, spunandu-i ca e
jidan sau sa fii evreu si sa duci finantele planetare in rapa? Tiganii isi spun tigani de cand ma
stiu eu, iar acum, brusc, se simt ofensati. De unde vine cuvantul rom? Are legatura cu Romania,
cu Roma, cu bautura cu acelasi nume sau cu ciocolata? Sa-si spuna indieni sau pakistanezi,
nu romi, ca doar de acolo vin. Cuvantul tigan are legatura cu cuvantul rom, cum Galileo
Galilei are legatura cu Tara Galilor.”;
„fanclub MB /Dictionar de sinonime: tigan, garoi, boroi, untermenschen, ovrei, Zigonner,
balabusta, baragladina, jidan, cioropisnita. M.u.e membrilor din Academia de Lingai !”.

19. Blogul eurodeputatului Preda atacat de hackeri iranieni”
În luna iulie 2011, blogul europarlamentarului Cristian Preda (PD-L) a fost atacat de un
grup de hackeri iranieni. Pe pagina de start a blogului a fost postat următorul mesaj : „In The
Name Of God. Hacked by: Esfahan Digital Security Team”.
Cristian Preda nu a exclus ca „declarațiile mele pro Israel din ultima saptamână să fi creat
o oarecare iritare având în vedere că am făcut în Parlamentul European un angajament foarte
hotărât împotriva declarării unilaterale a statului Palestina la ONU. Este însă doar o ipoteză.”
20. „Câinii nu sunt evrei ca să fie duşi la Aushwitz”
Asociația „Cuțu-Cuțu” a emis, în data 4 mai 2011, un comunicat de presă insultător la
adresa victimelor Holocaustului. Chiar dacă, ulterior, Asociația „Cuțu-Cuțu” și-a retras
comunicatul, acesta a produs o vie satisfacție mișcărilor antisemite și a generat reacții
antisemite și umilitoare la adresa evreilor pe forumurile ziarelor și pe site-urile antisemite.
„Un Auschwitz la alta scara: adaposturile de stat. Un padoc cu 10.000 de caini ?”
COMUNICAT DE PRESA
„Orice adapost care n-are inteligenta sa gaseasca stapan in primele doua saptamani
cainelui adus, trebuie desfiintat. Ne amintim cu totii la ce chinuri au fost expusi evreii in timpul
razboiului. Regretam cumplit. Acelasi lucru se intampla acum cu cainii. Adaposturile
primariilor din tara si din Bucuresi, fara exceptie, sunt lagare de exterminare pentru caini.
De ieri intr-una iubitorii de animale cu experienta, care au fost in adaposturi, ne suna
INGROZITI, de perspectiva unui MEGA LAGAR DE EXTERMINARE cu numele “ Uzunu Giurgiu” . Ei vor sa ia atitudine, sa iasa pe posturile de televiziune, sa scrie la UE si la toate
autoritatile ca se opun unei astfel de initiative pline de cruzime.
Ce adapost bun de 10.000 de caini poate face Primaria Municipiului Bucuresti, daca,
din 2000 si pana azi, FARA EXCEPTIE, toate adaposturile sale mai mici au fost lagare de
exterminare? Ce adapost face primaria, fie el si cu bani privati (“aceeasi Marie, cu alta
palarie”), daca nu a dovedit VREODATA ca este in stare sa SE OCUPE BINE macar de 50 de
caini ??????
(…)Doar 2 zile de stat la hingheri si fusesera incubati cu cumplitul virus de parvo.
Dupa 6 luni de stat la hingheri, iubitorii de animale i-au scos pe altii numai coaste si piele,
fara blana, cu urdori la ochi si la nas, tusind, AUSWITZUL insusi! Si inca in adaposturile din
Bucuresti este bine! (…) Pacat ca ce ia pe mere, da pe pere…. Odata accceptate adaposturile
(lagarele de exterminare) in Bucuresti, se da tonul tuturor localitatilor din tara sa faca la fel.
Invitam presa sa mearga oficial si incognito “adaposturi” (de fapt, lagare de
exterminare, care incalca bunastarea si legea de protectie a animalelor), pentru a vedea ca cele
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prezentate sunt reale si pentru a desfiinta LAGARELE DE EXTERMINARE oriunde ar fi ele,
in Bucuresti si in tara. Va putem pune in contact cu toate persoanele care ne semnaleaza cazuri
de lagare. Asociatia “Cutu, cutu”, președinte Marcela Pîslă”.
21. Ion Cristoiu – declarații despre Zelea Codreanu
În cadrul emisiunii “Profesionistii”, din data 13 noiembrie 2010, jurnalista Victoria Vodă,
l-a avut ca invitat pe jurnalistul, scriitorul și realizatorul de emisiuni TV Ion Cristoiu. Lui Ion
Cristoiu i s-a oferit scena de pe care a făcut publice urmatoarele puncte de vedere:
« Am studiat 24 de dosare al Siguranţei interbelice despre C.Z. Codreanu şi în nicio filă nu
am găsit informaţii compromiţătoare despre acesta. Şi credeţi-mă că Siguranţa ar fi făcut
publice informaţii compromiţătoare despre Codreanu dacă ar fi găsit. C.Z. Codreanu a fost cel
mai cinstit şi de onoare politician interbelic român, el nu a fost şi nu a putut fi manipulat, cum
au fost ceilalţi politicieni, de către Carol al II –lea. Aşa se explică faptul că C.Z. Codreanu a
fost urmat de către întreaga elită intelectuală interbelică: Noica, Cioran, Eliade etc. C.
Codreanu a fost singurul politician pe care Carol al II-lea nu l-a putut juca pe degete ca pe
toţi ceilalţi. C.Z Codreanu cred că nu a dorit să ajungă la putere, deoarece nu şi-ar mai fi putut
realiza proiectele sale de onoare şi cinste ca un om romantic. Opoziţia te face credibil, iar
puterea te corupe. Codreanu a murit la timp şi a rămas pentru că nu a ajuns la putere un
personaj pozitiv şi un romantic”.
MCA România consideră drept inacceptabilă prestația Eugeniei Vodă și salută
intervenția CNA care, în acest caz, a reacționat corect și a aplicat legislatia în vigoare.
Personalități din România și din străinătate au dat publicității o scrisoare de apărare a
reputației jurnalistei. Scrisoarea, semnată de către Marie-France Ionesco (Franța), David Esrig
(Germania), Gabriel Liiceanu, Cristian Mungiu, Toma Pavel (SUA), Lucian Pintilie, Andrei
Pleșu, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu și Silviu Purcărete:
„(…) A contracara o ideologie pernicioasă în numele unei ideologii de sens contrar,
izvorâtă din partizanat, calcul strategic sau înregimentare conformistă nu e de natură să
rezolve lucrurile.
Spiritul conformist presupune să gândești potrivit unui canon, să spui nu ce crezi sau
ce este adevărat, ci doar ceea ce se așteaptă de la tine să spui; sau să te indignezi pentru că ți
se cere s-o faci, pentru că e la modă indignarea, pentru că « dă bine » să te manifești
intransigent. Unul dintre numele spiritului conformist este, astăzi, « corectitudinea politică ».
E un tip de comportament adoptat de numeroși gânditori oportuniști, dispuși să afișeze,
la tot pasul, o combativitate de circumstanță și să arunce anatema în toate direcțiile, montând
perfide procese de intenție. Gândindu-ne la această formă, arbitrară, de corectitudine,
atragem atenția Consiliului Național al Audiovizualului că s-a grăbit să judece fără o
argumentație solidă cazul Eugeniei Vodă, ca urmare a emisiunii „Profesioniștii”, difuzată pe
13 noiembrie a.c. la TVR 1.
1. S-a incitat astfel la un veritabil atac mediatic împotriva autoarei, motivat strict de
ipocrizia spiritului conformist. Iar spiritul conformist este, înainte de orice, liberticid.
Nu intră aici nici o clipă în discuție partitura invitatului Ion Cristoiu, ale cărui opinii pot
fi, pentru unii dintre noi, mai mult decât discutabile. Atâta doar că, pentru a fi discutate, ele
trebuie mai întâi să fie cunoscute. Este o datorie a jurnalistului să aducă la cunoștința
publicului o paletă cât mai largă de poziții, păreri, tipuri de discurs. În cazul la care ne referim,
jurnalistul, Eugenia Vodă, ascultă, își incită partenerul de discuție și lasă telespectatorilor
libertatea de a judeca. Pentru ce este ea acuzat!? Pentru că nu a manifestat acea pioasă
indignare, atât de dragă spiritului conformist. Or, nu acesta este rolul ei în formatul emisiunii.
Rolul jurnalistului în genere ei este « de a scoate la iveală » iar nu de a practica cenzura «
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mironosiței virtuoase », spunându-ne dinainte ceea ce se cuvine să spunem, luându-ne dreptul
de a gândi și de a vorbi cu mintea și cu vocea noastră.”
Ion Cristoiu a apărat și el reputația jurnalistei sancționată de către Consiliul Național al
Audio-Vizualului și a liderului Mișcării Legionare: „Față de acest document elaborat de niște
domni care s-au pricopsit cu o sinecură babană pentru osârdia cu care, în postura de ziariști
mediocri, au slujit partidele parlamentare, țin să precizez următoarele: Numai niște inși beți
cu secărică sau drogați cu etnobotanice puteau sancționa autoarea unui interviu cu un singur
ins pe motiv că n-a asigurat pluralitatea de opinii dată de mai mulți. După mintea de scenarist
ratat a numitului Răzvan Popescu, Eugenia Vodă trebuia să mă taie în două pentru ca o bucată
să fie pro Codreanu și cealaltă anti. Se spune că după atîta stat pe scaun, faci hemoroizi. După
atîta stat pe scaun, cei de la CNA au făcut hemoroizi la creier”.
Andrei Pleșu, citat de revista Historia, ediția din 10 decembrie 2010, a declarat:
„Protestul pe care l-am semnat cu privire la condamnarea emisiunii dnei Eugenia Vodă nu
viza evaluarea abuzivă a personalității lui Zelea Codreanu, ci dubla măsură de care se
face vinovat CNA-ul. Dacă un portret mai curând pozitiv al lui Codreanu poate indispune și
irita, atunci ar trebui să indispună și să irite și un portret mai curând pozitiv al lui Ceaușescu.
Or, despre acesta din urmă, am auzit, de nenumărate ori, pe diferite canale de televiziune, ca
a fost o capacitate a politicii noastre externe, victimă a unui proces nedrept, om cumsecade
care dădea bomboane copiilor (Oana Mizil), președinte bun în primii zece ani de guvernare
(Traian Băsescu) etc. Nostalgia comunismului e neâncetat încurajată de o mulțime de
emisiuni, pe care nimeni nu le amendează. Această dublă măsură e insalubră. Pe de altă
parte, nici o opinie nu trebuie, cred, cenzurată. Trebuie cenzurată calomnia, minciuna,
instigarea la ură, vulgaritatea, dar nu opinia. Opinia, chiar masiv controversabilă, trebuie
dezbătută. Dezbaterea publică liberă e singura igienă funcțională, când e vorba de
evaluarea trecutului”.

22. „Gunoaiele sunt adunate la un loc pentru a fi incinerate”
Pe forumul site-ului Islamul Azi au fost postate mai multe comentarii antisemite, unele
dintre ele incitând la exterminarea prin incinerare a evreilor.
„Umm Naamah http://islamulazi.ro/forum
Posted 07 September 2010 - 02:27 PM
Orlando Sorin, on 07 September 2010 - 12:35 PM, said:
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Problema nu este originea rasiala sau entica. Acestea au suferit modificari importante
si o sa tot aibe loc cat timp omul se deplaseaza pe terra (ca e greu sa-i impui sa nu se amestece
rasele sau neamurile).

Figure 58. Sursa: forum.islamulazi.ro

Cea mai importanta problema este filosofia evreiasca care este cea mai paguboasa filosofie
din toate. Nici macar bolsevismul sau national-socialismul nu au produs drame mai multe ca
mozaismul, care trebuie limitat si eliminat din viata si mai ales din viata popoarelor acololo
unde a fost impus prin conspiratie si forta. Va dau un exemplu clar pt. toata lumea: in Romania
chipurile post-comunista exista strazi cu numele: Constantin Dobrogeanu Gherea a caror
denumire nimeni nu o poate schimba. Desi respectivul a fost un fruntas bolsevic dar pt. ca a
fost evreu adus din import din Ukraina (odata cu tancurile sovietice) nu va putea fi schimbat
nici odata. In rest dreptul la adevaratii oameni de stat si patrioti precum Maresalul Antonescu
- unul din cei mai mari strategi pe care l-a avut Romania vreo data (un fel de Miclos Horti al
uscatului) nu avem.
Asta inseamna evreismul, suprimarea inclusiv a dreptului la valori nationale si
introducerea cu forta a unor valori straine si impostoare (care nu au contrubuit cu nimic la
nimic in viata lor). Impostorul Einstein (oligofren de gradul 3 adica idiot) este un alt exemplu
intrucat statul israel trecuia justificat politic si aveau nevoie de un simbol chipurile cel mai
mare IQ dupa unii (poate cu ,,- infinit”).
Iudeea care din toate hartile vechi nu este decat o provincie a Palestinei (provincie
separata doar in timpul administratiei Romane). Asa zisul regat al lui Israel este o pretentie
legendara dar care nu a figurat nici odata in istorie. Statul Israel nu are nici o legitimitate
istorica, fiind creat de la ONU (nici macar de propriul asa zis popor nu este creat intrucat ei
au fost trimisi cu aracnul fortat acolo). De regula gunoaiele sunt adunate la un loc pentru a fi
incinerate. Statul Israel a fost fondat fara acordul ONU.”
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23. „FDGR – Grupul Etnic German”
Forumul Democrat al Germanilor din România, cu sediul la Sibiu, a promovat, în instanță,
mai multe acțiuni de recuperare a unor proprietăți care au aparținut minorității germane din
România în perioada 1940 – 1944. Printre ele se numără proprietățile care au aparținut Grupului
Etnic German (Deutsche Volksgruppe), organizație hitleristă creată de criminalul de război
mareșal Ion Antonescu și pusă sub autoritatea Germaniei naziste.
MCA România si-a exprimat îngrijorarea față de potențialele consecințe ale dosarului Nr.
16721/306/2007, în care s-a depus următoare acțiune: „Forumul Democrat al Germanilor din
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Gen. Magheru nr. 1-3, reprezentată prin preşedinte dr. Hans Klein,
formulăm următoarea CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin care, în contradictoriu
cu Municipiul Sibiu, reprezentat prin primarul municipiului Sibiu, cu sediul in str. Samuel v.
Brukenthal nr. 2, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel v. Brukenthal nr.2,
Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor indrepturi al organizaţiei noastre faţă de
Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe). (…) Grupul Etnic German a fost organizatia
reprezentativă a întregii minorităţi germane, înfiinţată prin lege în 1940. În perioada 19401944, Grupul Etnic German a reprezentat întreaga minoritate germană din România. În anul
1944 Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Legea 485.”
În solicitarea adresată instanței de judecată, Forumul Democrat al Germanilor din România
a argumentat: „Semnificativ pentru intenţia de restituire a bunurilor etatizate este faptul că,
în mod special şi derogatoriu faţă de celelalte acte normative cu caracter reparatoriu,
legiutorul român prin legislaţia specială adoptată pentru minorităţile naţionale a extins
perioada de timp pentru care se restituie imobilele trecute fără titlu în proprietatea statului
până la 6 septembrie 1940.
Această dată nu este de loc întâmplătoare fiindcă ea marchează venirea la putere în
România, în calitate de prim ministru , a generalului Ion Antonescu, dublată de abdicarea
regelui Carol Il -lea şi de urcarea pe tron a regelui Mihai. Odată cu preluarea puterii de către
generalul Ion Antonescu, România şi-a schimbat radical cursul politicii externe trecând de la
alianţa cu Franţa (deja în frântă de Germania în iunie 1940) şi de Marea Britanie, aflată în
plin război defensiv, la o alianţă cu Germania celui al treilea Reich.
În contextul în care România după o participare la război alături de Germania a rupt
brusc această alianţă la 23 august 1944 şi atrecut de partea coaliţiei antihitleriste, o serie de
măsuri punitive contra minorităţii germane au fost adoptate încă în septembrie 1944 prin
Legea nr. 485 prin care a fost desfiinţat Grupul Etnic German.
Legiutorul român de după 1989 a înţeles să aplice măsurile reparatorii tuturor
minorităţilor naţionale, inclusiv minorităţii germane care, în situaţia în care aceste măsuri sar fi aplicat numai pentru imobile preluate după 6 martie 1945 (ca în Legea nr.1012001) ar fi
fost exclusă de la cele mai importante bunuri ale ei ca şi comunitate, bunuri care au fost
preluate de stat încă 1944.
Prin aceasta statul român a înţeles să aplice o egalitate de tratament tuturor
naţionalităţilor şi a recunoscut faptul că politica sa nu a fost influenţată de minoritatea
germană, ci a fost dictată de marile curente geopolitice ale vremii ( A se vedea în acest sens
lucrarea fundamentală a istoricului german Andreas Hillgruber - “Hitler, regele Carol şi
mareşalul Antonescu. Relaţiile germana-române 1938-1944” editura Humanitas 1994. În
contextul în care întreaga politică a României a fost în perioada 1940 - 23 august 1944 puternic
orientată spre Germania, existenţa Grupului Etnic German ca o corporaţie de drept public a
fost un lucru foarte firesc. (A se vedea volumul - Vasile Ciobanu - “Contribuţii la cunoaşterea
istoriei saşilor transilvăneni 1918 - 1944, Ed. Hora 2001)”
Prin SENTINŢA CIVILĂ NR. 2790 din Şedinţa publică din 28 mai 2007, Judecătoria
Sibiu, care confirmă că Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe) a fost desființat prin
Legea 485 fără a preciza anul emiterii acestei legi, a admis cererea FDGR și „constată
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calitatea de succesor in drepturi al reclamantului faţă de Grupul Etnic German (Deutsche
Volksgruppe).”
În cursul anului 2010, MCA România a solicitat informații despre dosar conducerii
Primăriei Sibiu și fostului primar Klaus Iohannis. Solicitarea a rămas fără răspuns pănă la
momentul publicării prezentului Raport.
Fără să emitem nici un fel de acuzații, MCA România consideră necasare verificări pentru
a constata legalitatea acestei acțiuni și implicațiile ei uriașe față de convențiile internaționale
semnate de România după cel de-al Doilea Război Mondial.

24. Moneda BNR în memoria patriarhului Miron Cristea
În luna august 2010, Banca Națională a României a anunțat că va
realiza mai multe monede aniversare cu ocazia împlinirii a 125 de ani
de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române. Printre monedele bătute
se află și una dedicată fostului patriarh Miron Cristea și fost premier al
României între 1937 – 1938. Miron Cristea a fost unul dintre cei care
au pus în practică măsuri de persecuție a evreilor din România.
Protestele Muzeului Holocaustului din Washinghton, ale Ligii AntiDefăimare din New York, ale Institutul „Elie Wiesel” din România, ale
MCA România, au fost complet igorate de autoritățile implicate. ÎntrFigure 59. Sursa: coins.ro
un comunicat de presă, Biserica Ortodoxă Română a anunțat că
acuzațiile nu se bazează pe dovezi științifice ci, mai degrabă,
ideologice.
„Unele dintre opiniile negative la adresa patriarhilor Miron Cristea, Justinian Marina,
Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu au fost deja respinse de către istorici bine documentați, iar
altele rămân doar simple speculații și acuzații nefondate, abordări mai degrabă ideologice,
decât științifice”, conform comunicatului Patriarhiei.
25. Funar: „Eminescu a fost asasinat de evrei”
În data de 16 mai 2010, liderul PRM Gheorghe Funar a declarat că Mihai Eminescu, poetul
național al României, a fost asasinat de evrei. Presa a consemnat afirmațiile lui Funar:
„Adevărul a fost falsificat. Eminescu nu a murit de moarte bună, a fost asasinat. Cei care au
făcut asta erau niște evrei, deranjați de scrierile politice și de poeziile lui Eminescu. A fost
otrăvit cu injecții cu mercur făcute de Francisc Isack, un medic evreu”.
26. Groapa comună de la Popricani-Iași
„În anul 2010, la distanță de 3 kilometri (măsurați pe GPS, în linie dreaptă) de gropile
comune de la Stânca, a fost descoperită în pădurea Vulturi din comuna Popricani (județul Iași,
la 11 kilometri pe linie directă de orașul Iași) o altă groapă comună. Descoperirea a urmat
unei investigații de istorie orală (susținută de United States Holocaust Memorial Museum din
Washington, SUA) și arheologie forensică (într-un proiect tutelat de Instititul Național pentru
Studierea Holocaustului în România “Elie Wiesel”, INSHR-EW) care a fost coordonată de
Adrian Cioflâncă. (…)Analiza medico-legală a relevat că în groapa din pădurea Vulturi se
găseau 36 de cadavre, dintre care 12 copii, 9 femei și 15 bărbați. ” – sursa INSHR,
pogromuldelaiasi.ro.
Majoritatea formurilor ziarelor și televiziunilor, precum și site-urile și blogurile tradițional
antisemite, au găzduit comentarii și antisemite și negaționiste.

62

MCA ROMANIA – RAPORT MONITORIZARE 2009 – 2014

Într-un interviu acordat lui Victor Roncea, Ion Varlam, președinte al unui ONG, a negat
existența Holocaustului din România și a victimelor evreiești de la Popricani. Varlam a susținut
că nu s-au făcut cercetări pentru a vedea ce obiecte și ce haine poartă victimele pentru că s-ar
fi putut constata altceva. Obiectele găsite de cercetători la Popricani sunt expuse la Muzeul din
Iași.
27. Elicopeter prabusit la Brasov
Șase militari israelieni și un căpitan român și-au pierdut viața într-un tragic accident aviatic,
în data de 27 iulie 2010, în Munții Bucegi. Militarii se aflau într-un elicopter militar israelian
CH 53 care era implicat în exericiții militar comune cu Armata Română.
Majoritatea site-urilor ziarelor au publicat și comentarii virulent antisemite de tipul:
„20 holo la 26.07.2010 23:51 despre MIzerii Evreice
Pacat ca au murit 4 , exterimnarea este solutia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moarte totala evreilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 emil la 27.07.2010 00:05 despre Pacat
Pacat ca au murit numai patru! Ar trebui sa moara toti! Dar cine va mai conduce atunci
SUA????
22lol la 27.07.2010 00:20
De ce au voie jidanii in tzara noastra? Nu le mai ajungea palestina?”

28. Nazism egal basism – declaratie Ponta

În timpul campaniei electorale, pe data de 07 Septembrie 2014, conform presei 27 , premierul în
funcție, Victor Viorel Ponta, a comparat regimul politic al fostului președinte al României,
Traian Băsescu, atunci în exercitarea funcției, cu regimul nazist. MCA România a reacționat
cu următorul comunicat de presă: „Compararea președintelui Traian Băsescu sau a oricărui
al fost președinte post-decembrist cu Adolf Hitler este hidoasă, repugnantă și
iresponsabilă, singurul conducător al Statului Român care a fost „ucenicul” lui Adolf
Hitler este mareșalul Ion Antonescu”
Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului din România (MCA) solicită
premierului României, domnul Victor Viorel Ponta, retragerea declarațiilor prin care a
comparat regimul politic din ultimii zece ani cu cel al Germaniei Naziste.
Acest tip de declarații abisale induce ideea că, pe timpul Germaniei Naziste, evreii
aveau dreptul la libertatea de exprimare, la liberă circulație și nu ar fi fost persecutați și
exterminați. Această declarație conturează nazismului o „față” umană. Ignoranții, negaționiștii
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Hotnews, hotnews.ro/stire/18057768
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și rasiștii ar putea considera acum că toate teoriile conspiraționiste sunt întemeiate, dacă evreii
trăiau pe vremea lui Hitler ca românii pe vremea lui Băsescu.
Compararea președintelui Traian Băsescu sau a oricărui al fost președinte postdecembrist cu Adolf Hitler este hidoasă, repugnantă și iresponsabilă. Singurul conducător al
Statului Român care a fost „ucenicul” lui Adolf Hitler este mareșalul Ion Antonescu, care este
responsabil de exterminarea a 380.000 de evrei din România. Un alt conducător de stat care a
ucis oameni nevinovați cu sălbăticie și sânge rece este amiralul Milos Horthy: Ungaria nazistă
a exterminat peste jumătate de milion de evrei, dintre care 135.000 erau cetățeni români din
Transilvania ocupată.
Mai multă putere vine cu mai multă responsabilitate. MCA România solicită politicienilor
să manifeste decență, rezonabilitate și sensibilitate atunci când se referă la cel mai tragic
moment al umanității.

29. Presedintele Colegiului Medicilor din România comparaă medicii israelieni cu
medici nazisti
Vasile Astărăstoaie, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, i-a comparat pe
medicii israelieni de la o clinică medicală din România, cercetată pentru acte medicale ilegale,
cu medicii naziști. În declarația sa, dată publicității pe data de 21 iulie 2009, se fac următoarele
afirmații: „La Sabyc s-au incalcat norme elementare ale eticii medicale. Unor oameni saraci,
vulnerabili, li s-au cumparat parti din trup, fara sa fie informati despre riscuri si fara sa li se
spuna ca fac parte dintr-un studiu de cercetare. Medicii de aici pot fi comparati cu cei de la
Auschwitz”.
Astărăstoaie a răspuns acuzațiilor de antisemitism, potrivit declarației sale citată de mai
multe publicații : „Este o aberație să mă acuze cineva de antisemitism. Când i-am comparat
pe medicii de la Sabyc cu medicii de la Auschwitz, m-am referit la toți cei care lucrează acolo.
Este foarte grav ce au facut, este imoral. Este comparabil cu ceea ce au făcut medicii la
Auschwitz. (...) Trebuie să mai spun că acuzația de antisemitism este absurdă! Sunt din
Fălticeni, am crescut cu și printre evrei! Etica profesională nu are nimic in comun cu originea
și naționalitatea!”
30. „Radu Mazăre – ofițer nazist”
În data de 18 iulie 2009, primarul orașului Constanța, Radu Mazăre, a defilat în uniformă
de ofițer nazist la o paradă de modă. Alături de el a fost și fiul său, minor la acea dată. Pe
catarama centurii miliare, Radu Mazăre a afișat public simbolul nazist, svastica.
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Figure 60. Foto Agerpres

După paradă, Radu Mazăre a coborât în public și s-a fotografiat alături de copii și turiști.
Potrivit declarațiilor sale citate de presă, Radu Mazăre și-a exprimat admirația pentru armata
nazistă.
MCA România a sesizat Parchetul General împotriva sa în aceeași zi în care
evenimentul a fost prezentat în presă. Cu toate aceastea, nici pănă la finalizarea dosarului, nici
un reprezentant al MCA România nu a fost audiat. De asemenea, MCA România nu a primit
nici un rezultat oficial de la Parchetul General ca răspuns la sesizarea formulată.
Toate informațiile au fost comunicate în baza cererilor formulate de către MCA
România în temeiul Legii Acesului la Informații într-un dosar pornit de la sesizarea MCA
România.
Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul General, în extrasele care ne-au fost puse
la dispoziție, este precizat: „persona care a depus sesizarea împotriva lui Radu Mazăre și-a
retras plângerea”.
MCA România a sesizat autoritățile că nu și-a retras sesizarea în acest caz. Cu toate acestea,
cazul a fost clasat.
31. Plangeri de hartuire din partea unor oameni de afaceri, cetateni israelieni
MCA România a înregistrat un număr de plângeri venite din partea unor oameni de afaceri
israelieni din Romania, plângeri care se află în cercetarea organelor abilitate ale statului.
Plângerile se referă la aspecte pe care oamenii de afaceri le-au caracterizat ca fiind
antisemite. Același tip de elemente a fost sesizat și de catre cetateni români evrei, care au avut
și au în desfasurare dosare juridice care au fost sau sunt în curs de soluționare pe rolul
instanțelor din România.
MCA România nu s-a implicat în mod direct deoarece fenomenul antisemitismulului este,
în multe cazuri, foarte greu de dovedit în unele dintre aceste cazuri, cât și din cauza faptului că
MCA Romania nu dorește să influențeze în nici un fel actul de justiție. Fara a generaliza, este
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important de stiut ca la nivelul institutiilor de stat exista functionari publici care atunci cand
vin in contact cu cetateni israelieni sau evrei romani isi permit comentarii vadit antisemite.
32. Practică: „evreizare și demonizare”
Un exemplu tipic de mesaj antisemit, din ce în ce mai comun, este cel al publicării numelor
unor pretinse / reale persoane publice de origine evreiască sau „vândute evreilor”, cu un mesaj
de acțiune la violență împotriva lor. În general, personalităților care nu convin anumitor grupuri
antisemite sunt „evreizate” și apoi demonizate.
Din monitorizările MCA România rezultă că persoanele care sunt ținta predilectă a
atacurilor antisemite sunt: Alexandru Florian, profesor universitar, director al Institutului
„Elie Wiesel”, Radu Ioanid, istoric, director în cadrul Muzeului Holocaustului din Washington
D.C. (Statele Unite), Marco Maximillian Katz, director al MCA România, fostul ambasador
al SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, Michael Saphir, profesor universitar, Horia Roman
Patapievici, profesor universitar, filosof, Ovdiu Raețchi, deputat, Vladimir Tismăneanu, istoric,
profesor universitar, Mihai Răzvan Ungureanu, profesor universitar, senator.
O astfel de „listă cu evrei” a fost publicată, în data de 19 decembrie 2010, pe
danrum.wordpress.com.
„Cenzura evreilor prin antisemitism /Posted on 19/12/2010 by Dan 0
Majoritatea a auzit de scandalul cu Ion Cristoiu acuzat de antisemitism. Cine s-au
coalizat? Evreii, cei care scriu istoria Romaniei si este invatata asa de toata lumea. Lista
intreaga este mai jos si istoricii, profesori si scriitorii, cei care au posibilitatea de a schimba
istoria si a denatura realitatea , i-am ingrosat. Doar asa, sa distinge m evreul de roman si sa
nu consideram ca tiganul e devina sau romanul. Ce este interesant ca multi “romani”
reprezinta Romania. Daca aceste persoane scriu istoria si invata elevii ridica semne de
intrebare referitoare la realitatea istorica si dezinformarea pe care multi dintre noi nu o vedem.
Si pe urma te intrebi, “de ce nu merge nimic in Romania? “ Normal daca sint 2-3 contra 1 ar
trebui sa le dai dreptate , problema ca este 2-3 contra unul in realitate dar ei sint minoritate .
Deci ar trebui sa respecte majoritatea, dar se pare ca evreul e mai tigan decit tiganul, si precum
zicala romaneasca hotul striga hotii….Urmeaza lista”. Această listă conține peste o sută de
nume.
• Alexandru Florian:
Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel”, este ținata principală a multora
dintre antisemiții care militează pentru reabilitarea unora dintre „preoții-martiri”, foști membri
ai Mișcării Legionare, mișcare politică reponsabiliă de crime odioase. Exemple de comentarii:
„#4 Ciprian 8.11.2012 21:40
Cat de spurcat este acest Alexandru Florian. Cat de strain de valorile de neam si Dumnezeu.
Radu Gyr a fost un mare martir si poet al nemaului nostru. A stat intemnita si a indurat torturi
16 ani. Jertfa lui cu ce este mai jos decat a evreilor?
Nu inteleg acesti maturatori ai discursului public ca cu cat mai mult interzic si scot din spatiul
public eroii nostri, lumea ii va cinsti? La miscarea legionara ei au aderat la niste principii.
Faptul ca au fost cativa, putini care le-au incalcat nu poti demoniza intreaga miscare
legionara. Cate pagube colaterale a facut america in Kosovo si tot ii numim democrati si nu
am renuntat la democratie. Cult al mortii mai mare ca in capitalism nu stiu daca a existat
inalt sistem de la Hristos incoace. Radu Gyr Dumnezeu sa te bucure alaturi de toti luptatorii
neamului nostru.
#20 Valica 9.11.2012 09:45
66

MCA ROMANIA – RAPORT MONITORIZARE 2009 – 2014

De cativa ani buni eu observ ca evreii agita lucrurile in Romania, provoaca dezordine si
nemultumire. Mi-e teama de ce s-ar putea intampla in viitor. Chiar mi-e foarte teama. Mi-e
frica de evrei. Se pare ca evreii sunt chiar inconstienti in obraznicia lor. Ei au provocat si pe
nemti si pe spanioli si pe maghiari, polonezi, rusi, etc. de-a lungul istoriei. Cand acestia se
revolta si ii disciplineaza, evreii fac pe victimile si atat se victimizeaza si comploteaza pana
enerveaza lumea din nou. Pai cum adica? Parerea mea este ca ar fi bine pentru romani dar si
pentru evrei, ca evreii sa plece la ei in Israel si sa numai aiba permis de intrare pe teritoriul
Romaniei niciodata sau pana nu vor invata sa respecte adevarul si bunul simtz, adica pe la
Pastele Cailor.
#21 Jos Guvernescu9.11.2012 11:46
Tembeloidul Alexandru Florian, de la Institutul “Elie Wiesel” pare tăiat împrejur, la creier!
Cineva ar trebui să-l ducă cu forţa la psihiatru, pentru consult şi tratament de specialitate...
#22 Jos Guvernescu9.11.2012 11:51
„Alexandru Florian, director al Institutul National pentru Studierea Holocaustului din
România “Elie Wiesel”, susţine că Mihail Neamţu a greşit promovând înspaţiul public
ideologia legionară.”
Întrebare: dacă Neamţu citează la TV dinPsalmi, atunci înseamnă că promovează în spaţiul
public mozaismul? Cineva ar trebui să se sesizeze din oficiu şi să-l ducă cu forţa la psihiatrie
pe acest Alexandru Florian, pe bune!
Omul este clar plecat de-acasă, şi pare periculos pentru societate!
#43 Burah 10.11.2012 22:17
Cum se face ca toti ovreii guralivi au nume crestine? Domnu` Florian, de ce nu te cheama
Itzic? Sau ti-e rusine ca esti taiat imprejur? Shalom”
• Radu Ioanid
Radu Ioanid istoric, director la Muzeul Holocaustului din Washington, de ani de zile este
ținta celor mai abjecte atacuri antisemite. De exemplu, la interviul acordat, în octombrie 2009,
„N-am nicio îndoială: Antonescu a fost un criminal” (evz.ro) a fost aprobate un număr
impresionant de comentarii antisemite la adresa sa. Iată câteva dintre aceste comentarii:
„ioanide / de altnume (Vizitator), sâmbătă, 17 octombrie 2009 - 10:30
Bai Ioanide, lasa-ne tata in pace cu evreii tai. Ati creat ideologii, razboaie, ati amplificat hotia,
frauda, intriga si tot voi va vaitati? Cine seamana vant maine va culege furtuna. Sunteti fariseii
istoriei mondiale. Cand v-a fost mai greu v-ati bagat mana in fund si-ati tulit-o peste tot in
lume. Ati parasit Palestina si intorcandu-va cu banii “munciti” (stim si noi cum - vezi carol,
lupeasca, bancherii de oriunde) ati cumparat-o inapoi facand-o iar si a voastra. De ce nu va
luati de Anglia, care v-a dat afara de acolo chiar un secol, tot de buni ce erati, de Franta care
va izolat, de Spania.. E clar ca aveti o problema!!! Unde-i muzeul holocaustului? La
washington? De unde vine criza? Ce urmaza? Se incalzesc oare cuptoarele la stiti voi unde???
Alt comentariu la același articol :
„precizari /de constantin(Vizitator), sâmbătă, 17 octombrie 2009 - 09:56
Domnule Ioanid,Ce frumos se vad lucrurile doar in alb sau doar in negru. Cei care blameaza
sionismul ar trebui dusi in fata justitiei, nu? Asta este visul ultim al etniei dumneavoastra? Sa
va vedeti contestatarii prin puscarii? In fond, nici nu e de mirare. Aveti apucaturi de dictator,
suferiti de acel sindrom Stokholm despre care s-a tot scris. Dar putina decenta totusi n-ar
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strica. Inteleg ura dumneavoastra viscerala fata de crestinism. Vi se trage, ca neam zic, de la
faptul ca v-ati ratat vocatia istorica de a-L primi pe Mesia si L-ati Rastignit. Nu puteti suferi
Crucea, va arde si dupa 2000 mii de ani. Dar nu aveti pic de rusine in a ataca valorile unui
neam? Adica vinovat de holocaust ar fi 'preotul ortodox' si crestinismul in Romania? Si ar fi
de discutat si despre holocaust. Despre mosul in care doriti sa creati o bariera in jurul etniei
pentru a va promova interesele.”
Sau : „ELIBERATI PALESTINA /de Florin(Vizitator), sâmbătă, 17 octombrie 2009 - 08:38
Domnule cercetator Ioanide cand o sa ridice oare o statuie a victimelor holocaustului din
Palestina??? Sau negati oare crimele de razboi din acel colt de pamant careia comunitatea
internationala i-a intors spatele??? Si inca o intrebare domnule cercetator: De ce evreii sunt
oameni atati de rai, si razbunatori? Puteti sa cercetati si lucrurile acestea?????? Sau le
ascundeti sub organizatiile de LOBY evreiesc din SUA?”
• Mark Gitenstein
Multe dintre intervențiile
publice ale fostului ambasador
al SUA la București, Mark
Gitenstein, al cărui bunic a fost
evreu roman, au fost urmate de
comentarii rasiste pe site-urile
antisemite sau în secția de
comentarii ale unor publicații
centrale. De exemplu, un
articol cu declarația sa
favorabilă confiscării averilor
ilicite a avut și comentarii de
tipul:„Javra asta de evreu
vorbește de furat? Păi jidanii sunt mai hoți însăși prin constituția lor. Marsh afară jidane!”
• Marco Maximillian Katz
Directorul fondator al MCA România, , a fost amenințat de către Ion Coja într-un interviu
publicat pe ioncoja.ro.
Astfel, în data de 28 noiembrie 2012, Coja îl caracterizează drept „prostovan”, „dobitoc”,
„șarpe care i s-a urât cu viața”, „are umeri debili, de degenerat”, „un ins dubios sub toate
aspectele, inclusiv cel fizic”, „javră”, „secătură”, „jid”, „un ne-om, un ne-isprăvit, un
avorton”, „nemernic”. Coja incită deschis la violență : „Ce merită jigodia din partea noastră?
Dacă nu-l dăm afară din țară, măcar să-i dăm câteva șuturi și pumni după ceafă!… Asemenea
secături nu știu ce-i aia pedeapsă morală! Numai sancțiunea fizică, la nivelul epidermei
porcine, îl atinge! (…)Violența este îndreptățită în anumite situații! Este legitimă! Măcar ca
amenințare, care să tempereze elanul anti-social, anti-românesc al derbedeilor ca Katz ăsta!
Însuși Iisus ne învață când violența este act creștinesc, moral, legitim!”, „Pune-l atunci pe
Coja al dumitale alături de Katz și spune care dintre ei este mai urît, mai tolomac, mai nespălat,
mai urduros, mai bălos, îi pute sărutul, îi put picioarele, un estropiat, îți faci cruce când îl vezi,
să nu-l visezi la noapte etc., etc. Da, exemplul este bun și comparația este edificatoare!”
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Site-ul
religios
apologeticum.wordpress.com
Ortodoxie, neam și țară a publicat
fotografia lui Marco Maximilian
Katz, indentificandu-l pe acesta ca o
tinta cu siglă cu inscripția „Jidan”,
inițialele „JD” și o imagine a unei
flăcări.

• Ovidiu Alexandru Raețchi
Ion Coja i-a amenințat, în
Figure 61.Sursa: apologeticum.wordpress.com, 08.09.2011
noiembrie 2012, cu comiterea unor
acte de violență pe Ovidiu Alexandru
Raeţchi, președintele unei fundației FACIAS și deputat PSD, și pe Marco Maximillian Katz,
președintele MCA România.
MCA România constată că Ion Coja propagă, de ani de zile, un antisemitism visceral,
violent, fiind unul dintre negaționiștii care se bucură de protecția autorităților din România.
Acest fapt se traduce prin sporirea agresivității și a intensității mesajelor antisemite pe care
domnia sa le răspândește mai ales prin intermediul blogului personal – ioncoja.ro.
Astfel, încurajat de această „imunitate”, Ion Coja a trecut de linia declarativă la cea
acțiunilor concrete împotriva unor evrei, așa cum, de foarte mulți ani, lasă să se înțeleagă că ar
trebui făcut.
În corespondența cu președintele Fundației FACIAS, Coja a precizat:
„Ion coja (@)cătreOvidiuRaetchi (@)
Sent: Joi, Noiembrie 15, 2012 7:25 PM
Subiect: Re: În atenția site-urilor antisemite
E pentru prima oara cand pe Internet bag in pizda mă-sii pe cineva!...
Te bag in pizda mamei dumitale „în modul cel mai profund liberal”, agramatule!
Semidoctule! M-ai facut sa-mi ies din fire, semi-isprăvitule! Cine ți-a dat voie să-mi adresezi
vreun cuvînt, derbedeule?! Semi-semitule!
Păcat că ești evreu! Altminteri te-aș fi empatizat cu câteva șuturi în cur, avortonule!
Evrei imbecili n-am mai întâlnit de ceva vreme și intrasem la bănuieli, că v-au eutanasiat pe
toți, ca pe jigodii!... Văd că ai scăpat! Să nu-mi mai ieși în cale că nici nu știi ce gheșeft
nemaivisat o să ai de pe urma „inițiativelor” tale, potaie! Marș de-aicia! Huo! La oase,
nemâncatule! Nenorocitule! Îți fut libertatea mă-tii de exprimare dacă mai ieși în public cu
altă mizerie, iar dacă îmi mai trimiți vreun Email, vreun semn că mai exiști, îți vâr semnul pe
gât și ți-l scot pe partea cealaltă!... Nemernicule!
...M-ai făcut să fiu vulgar și grosolan cum n-am mai fost cu nimeni vreodată! Nu
credeam c-o să vorbesc vreodată în acești termeni cu o ființă umană! Neom ce ești! Nici animal
nu-mi vine să-ți spun! Nimicule! Să nu mă faci să fac cu tine și alte lucruri nefăcute până acum!
M-am săturat de imbecili ca tine, măcar că tu-i întreci pe toți! Ceea ce nu-ți pot trece cu
vederea! Îți recunosc acest merit! Deși între tine și Katz, chiar nu știu cui mai întâi i-aș da un
șut și un pumn după ceafă! Ia-te de mână cu nemernicul de Katz și feriți-vă din calea mea!
Eram convins că nu mai poate exista în România și în lume un nenorocit cu care Katz să
facă pereche! M-am înșelat, iar pentru asta ai nu numai disprețul meu, ci și furia mea! Cine
dracul te-a pus să exiști?!... Să existați?! Nimicuri ce sunteți! Păzea că se revarsă
paharul toleranței noastre!...”.
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• Michael Shafir
Ion Coja a publicat următorul mesaj la adresa lui Michael Shafir:
„Argumentul Michael Shafir si negarea Holocaustului
Publicat de admin in Holocaust pe 22.02.2011 | 18 comentarii
„Deunăzi am primit o informație de la Cluj Napoca, anume că Michael Schafir,
profesor de studii europene (!!!), intenționează să declanșeze o campanie împotriva starețului
de la Petru Vodă, pornind de la o înregistrare de pe Youtube, în care pot fi văzute și ascultate
câteva preacucernice măicuțe care, la anivesarea Sfinției Sale JUSTIN PÂRVU, i-au cântat
cântecul ce se potrivea cel mai bine cu acel prilej : Sfîntă tinerețe legionară. Insolența acestui
gest, al așa-zisului profesor universitar, mi s-a părut intolerabilă, ca atitudine a unui individ
care se consideră, în mod abuziv, aș zice, con-cetățeanul nostru.
Drept care m-am simțit obligat să-i trimit un avertisment, cel de mai jos. (…)Am
demonstrat cu ani în urmă că legionarii nu au ucis niciun evreu și nu am primit de la evreii
RĂI nicio dovadă că mă înșel! Mai afirm o dată : evreii uciși în ianuarie 1941 au fost victimele
nebuniei evreilor comuniști, care au organizat așa zisul pogrom din București, dar l-au
organizat prost și,
probabil din greșeală,
au murit evrei, așa
cum nu era prevăzut în
planul de desfășurare
a „pogromului”. Dar
chiar dacă nu a fost
nicio greșeală, n-ar fi
fost prima dată când
evreii se omoară între
ei și dau vina pe alții,
pe creștini sau pe
arabi. (..)”
Sub titlul „Shafir,
diamantul
CIA”,
gazetadecluj.ro,
în
data de 6 februarie
2011,
aduce
următoarele acuzații
profesorului Michael
Figure 62.Sursa: Gazeta de Cluj
Shafir: „ Mai marele
evreu dintre toti de la
UBB, desi nu am putea zice ca sunt chiar putini, este nimeni altul decat Michael Shafir. Ar fi
vrut el sa renunte la vreo doua titluri Nobel dupa ce le-a primit datorita nationalitatii sale, dar
i-ar fi trimis si lui Basescu o medalie inapoi. O medalie pe care el insusi a primit-o. A baut un
vin si dupa aia l-a vomat. Credem ca si inteligenta si-a vomat-o dupa ce a recunoscut ca este
doar omul CIA. Hai sa latram din interiorul serviciilor cand toti nu ne fac pe plac...”
• Vladimir Tismăneanu
Vladimir Tismăneanu, profesor unversitar, este ținta unor comentarii antisemite pe siteurile
pro-legionare și antisemite, dar și pe forumurile publicațiior la care colaborează.
Vladimir Tismăneanu a denunțat, pe blogul său, o parte dintre mesajele antisemite aprobate
spre publicare în perioada fostei conduceri a cotidianului sus-menționat: „Pe forumul EvZ,
dupa articolul meu „Nedreptatea”, se pot citi, alaturi de cateva comentarii calme, avand
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legatura cu subiectul (moartea tortionarului Plesita), nu putine delirante atacuri ad hominem
la adresa mea, imbibate de ura, resentiment, antisemitism epidermic, basescofobie paroxistica.
Pe scurt, huliganism. Din care se poate deduce ca articolul, ca si comentariul aparut ieri pe
Hotnews, ca si ceea ce am scris pe acest blog, i-a scos din minti pe diversii discipoli si
admiratori ai raposatului criminal. Unul dintre locuitorii subteranei anonime isi posta
dejectiile la ora 4 a.m. Sunt insomniaci securistii pensionari si colaboratorii lor mai tineri…
Comentariile antisemite abundă pe site-ul sus-menționat la adresa lui Vladimir
Tismăneanu:
„alegind eroul, evreii L-AU RASTIGNIT pe ISUS CRISTOS de unul(Vizitator), luni, 5
octombrie 2009 - 13:00 Dupa 2000 de ani mentalitatea acestora nu s-a schimbat: eroii sint
instigatorii la OMOR, JAF si NESUPUNERE. Apoi se mira cind Domnul ii pedepseste.”
„Don Vladimir baga pixu-n carne moarta
de Albert Keller, joi, 1 octombrie 2009 – 03:13
Securitatea lui Gheorghe Gheorghiu Dej a fost condusa de evrei sifilitici trimisi de Stalin sa ne
elibereze. Numele lor se stiu si nu merita pomenite.”
Horia Roman Patapievici, fost director al Institului Cultural Român și fost colaborator
al ziarului „Evenimentul Zilei”, a denunțat, într-o întâlnire publică în cursul anului 2012,
atacurile antisemite la adresa lui Vladimir Tismăneanu și a sa pe forumul ziarului „Evenimentul
Zilei”. Înregistrarea a fost făcută publică pe rețele de socializare.
„Dacă există un om în România, împotriva căruia, antisemitismul este tolerat inclusiv
de către organismele care monitorizează fenomenul antisemit și iau măsuri pentru ca
fenomenul antisemit să fie arătat cu degetul și eradicat, acesta este Vladimir Tismăneanu.
Comentariile din Evenimentul Zilei, unde el publică, încep întotdeauna prin nerușinate atacuri
antisemite. Această recrudescență a antisemitismului, care, din 2008, de când societatea
românească, din motive politce, dar, de fapt, mult mai adânci decât cele politice, a ajuns să
fie un învrăjbită în halul în care a fost învrăjbită, în așa fel încât, ieri, în târg, am fost îmbrâncit
de un om care mă considera insuficient de român și, ca atare, ce caut eu aici, printre oameni
de cultură români, această învrăjbire a societății românești, care este făcută de elemente
politice, dar la care foarte mulți compatrioții noștri au consimțit și au devenit parte activă, a
condus la faptul ca români, care nu sunt de origine evreiască să fie ei înșiși „confecționați”
evrei ca să fie detestați mai bine. Numai scriu la Evenimentul Zilei din 2010. În ultimele șase
luni de colaborare, era cineva care intra și avea două tipuri de postare : „mori jidane” și, al
doilea, „să-l chiș în freză pe jidan”. (…) La fel se întâmplă cu Vladimir Tismăneanu. “
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Figure 63. Susa: buciumul.ro

Ca urmare a mesajului critic pe care l-a avut față de decorarea lui Octav Bjoza, Vladimir
Tismăneanu a fost somat să își retragă afirmațiile și să își ceară scuze de către Florin Dobrescu,
liderul partidului pro-fascist și pro-legionar „Totul pentru Țară”.
Pe site-ul buciumul.ro, primul comentariu la scrisoarea deschisă este unul vădit
antisemit: „dec 4 ianuarie 2015 - 08:40 / De la jidani askenazi sa asteptam scuze? Tocmai de
la „alesii” Domnului? cei „semiti”…Adicatelea de la personae ce fac parte din cea mai mare

Figure 64. Sursa: buciumul.ro

grupare etnica de crima organizata de la Cristos incoace?
16 episoade de istorie romanesca cinstita! Urmariti si dati aceasta adresa: copiilor,
fratilor, prietenilor…chiar daca va va lua multe ore de privit si mai multe ore de inteles!
Aveti raspunsurile si pentru aceste „pismanescu” in acest extraordinar documentar istoric”.
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Mihai Răzvan Ungureanu
Imediat după numirea sa ca premier, pe forumurile și site-urile extremiste Mihai Răzvan
Ungureanu a fost ținta unor valuri de comentarii antisemite, fiind apelat „jidan” și fiindu-i pusă
sub semnul întrebării loialitatea față de statul român : „are inteligență de jidan și creier de
comunist! o combinație periculoasă! dovada că jidanii conduc lumea! să ne ferească Dumnezeu
de un președinte ca el! poate va candidat, dar nu cred că va fi ales! românii s-au deșteptat!”
Este o situație similară cu cea petrecută, în Parlamentul României, la audierea pentru
funcția de ambasador al României în Israel a lui Edward Iosiper.

În emisiunea moderată de către jurnalistul Emil Hurezeanu, în data de 2 aprilie 2012, la
postul de televiziune Realitatea TV, Victor Ponta, în prezent premierul României, a sugerat că
Mihai Ungureanu ar fi evreu și că ar fi supus intereselor economice străine. „Întrebat de Emil
Hurezeanu despre aluziile lui Ponta că ar fi evreu și supus intereselor economice străine, dar
și despre recentele declarații ale purtatorului de cuvânt al PSD în privința Holocaustului,
Ungureanu a răspuns tranșant: „Înapoi la școală, ca să nu mai facem greșeli. Nu este bine ca
oameni tineri care au conștiință să nu amestece Holocaustul cu nu ne vindem țara.” 28

VI. ANTISEMITISM RELIGIOS
MCA România a constatat creșterea îngrijorătoare a conținutului cu caracter antisemit pe
site-urile religioase. Multe dintre aceste site-uri fac propagandă pro-legionară ascunsă sub
pretextul preaslăvirii calității religioase a unora dintre foștii membri ai Mișcării.
Din evidențele prezentate public pe aceste site-uri, dar și din surse complementare, peste
30 preoți creștin-ortodocși au oficiat ceremonii religioase în memoria unor criminali de război
sau mișcări politice fundamentaliste care au pus în practică exterminarea evreilor.
MCA România nu include aici demersurile familiilor foștilor membrii ai Mișcării
Legionare, familii care le fac pomeni și slujbe de pomenire, ci strict comemorarea faptelor lor
politice, a scopurilor lor criminale și aparteneței lor la o grupare religioasă și politică al cărei
scop a fost exterminarea evreilor.
Față de luările de poziție ale Bisericii Ortodoxe Române în anumite cazuri, MCA înțelege
că Sfânta Biserică se străduiește, caută căi de a ajuta credincioșii săi de a face diferența între
credință și fanatism religios.
MCA România apreciază eforturile conducerii Bisericii Ortodoxe Române și își exprimă
disponiblitatea și sprijinul pentru orice acțiune pe pe care BOR ar dori să o inițieze pentru
apropierea dintre toți cetățenii români, indiferent de grupul etnic sau religios din care fac parte.
28 Mihai Razvan Ungureanu, raspuns dur la acuzatiile lui Victor Ponta: Sa mai si citim ceva/ Inapoi la scoala, ca sa nu mai
facem greseli, Hotnews.ro, 3 aprilie 2012
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1. Justin Pârvu & Monahul Teodot
Părintele Justin Pârvu (decedat în 2013), fost legionar, a negat explicit Holocaustul din
România: „Că a declarat un președinte, care n-are habar de evenimentele care s-au petrecut
și spune că a existat holocaust… Nu-i adevărat. N-a existat. Nici un document nu arată. Asta
este invenția lor (a evreilor: nota MCA), pentru umilirea românilor. De aceea adevărul a
devenit minciună și mincina adevăr. Pentru că noi am fost totdeauna prea buni cu străinii
aceștia. Și ei au abuzat de bunătatea noastră și ne-au redus la tăcere…”. Declarația a fost
consemnată, în data de 10 februarie 2013, de site-ul roncea.ro.
De asemenea, părintele Justin Pârvu a promovat unele teorii conspiraționiste antisemite.
Conform acestor teorii, care și-au găsit susținători pe o mare parte dintre site-urile antisemite,
rasiste și religioase, autoritățile române ar conlucra, prin unele măsuri administrative, cu entități
supranaturale malefice pentru modificarea actelor de indentitate și controlul sufletelor
românilor și, ulterior, al întregii omeniri.
În februarie 2011, a devenit public faptul că, la mânăstirea „Petru Vodă” din județul Neamț,
măicuțele i-au cântat preotului Justin Pârvu, de ziua sa de naștere, imnul legionar „Sfântă
tinerețe legionară”, care, ulterior a fost distribuit pe internet de unde a ajuns în atenția presei.
Aceeași mănăstire este unul dintre locurile principale de întâlnire și comemorare a
membrilor Mișcării Legionare.
MCA România a solicitat public autorităților judiciare să se sesizeze și autorităților
Bisericii Ortodoxe Române să controleze manifestările de rasism și antisemitism pe care unii
dintre membrii săi le-au comis. Biserica Ortodoxă Română s-a delimitat public de simpatiile
legionare ale preotului Justin Pârvu.

Figure 65. Sursa: apologeticum.ro
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În articolul intitulat „Interviu Profetic al Părintelui Justin Pârvu despre soarta lumii
ortodoxe și a României și noua reeducare internaționalistă” din 30 octombrie 2010, preluat și
republicat de mai multe site-uri antisemite, părintele Justin Pârvu face următoarele afirmații:
“(..) Citeam într-o carte câteva metode de manipulare evreieşti. Primul secret sionist este să
deruteze cu zvonul opinia publică. Al doilea secret: a înmulţi aşa de tare defectele poporului,
obişnuinţele, pasiunile, relaţiile vieţii în comun încât să nu se mai înţeleagă unii cu alţii. Iată
rostul minciunii evreieşti. (..) Ruşii, de pildă, sunt conduşi în cea mai mare parte de evrei.
Americanii, tot de evrei. Pentru că aceste două imperii mari pe care se bazează sunt forţa lor
militară. Mafia masonică ţine Rusia şi America aşa, faţă în faţă – când prieteni, când duşmani,
când binevoitori, când răuvoitori, când în cântece frăţeşti, când în cântece duşmăneşti. Dacă
ai să găseşti nişte români puşi în guvern, aceia sunt la ministerele cele mai neînsemnate, la
ape, în agricultură, pe la aviaţie. (…) Dacă din planul sionist au făcut parte aceste întruniri
ecumeniste, asta înseamnă că ele au şi un scop precis, pe care, de altfel, îl vor şi atinge. Ei
întâi fac pacea şi după aceea războiul. Totul este foarte calculat cu câteva decenii înainte. La
ora actuală este o lucrare mare de înşelăciune. (…)
Evreii însă ştiu cum. Nu aţi văzut cum se bat evreii cu capul de Zidul Plângerii!? Păi
ei ştiu să îşi cinstească înaintaşii mai degrabă decât ne cinstim noi sfinţii. Bat acolo ca berbecii
în zidul acela, desigur un act primitiv, dar aşa primitiv cum este, acela stă la baza adevărului
iudaic şi întreţine respectul şi evlavia. (…) Extras din nr. 13 al revistei ATITUDINI, Interviul
cu Părintele Justin Pârvu – “Trăim într-un veac al minciunii şi al înşelării” – este realizat de
monahia Fotini, la 18 octombrie 2010”.
Primarul localității Baia Sprie, Vasile Dorin Pașca, i-a acordat, post-mortem, în data de
14 septembrie 2013, diploma de cetățean de onoare fostului membru la Mișcării Legionare. În
replica adresată Institutului Național pentru Studiul Holcaustului, primarul subliniat că
„poziționarea Institutului este cel puțin inadecvată.” În opinia sa, prin acest act, Institutul ar fi
împiedicat mântuirea celor care îl venerează pe Justin Pârvu.
Monahul Teodot continuă răspândirea antisemitismului religios al călugărului Justin
Pârvu. Astfel, în data de 27 iunie 2014, acesta a ținut o cuvântare la troița memorială a
criminalului Corneliu Zelea-Codreanu, alături Florin Dobrescu, în care a susținut că Mișcarea
Legionară a fost creată de Sfântul Duh creștin – ortodox. MCA România a emis următorul
comunicat:
Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului protestează față de
activitățile vădit antisemite păstorite de Monahul Teodot de la Manastirea PetruVoda. Declarația Monahului Teodot „Mișcarea Legionară a fost o lucrare a Duhului Sfânt”
– este instigarea la ura si violenta, în numele Bisericii.
Astfel, potrivit relatării Hotnews.ro, din data de 26 iunie a.c., monahul Teodot, de la
Mănăstirea Petru-Vodă, a ținut o predică la aniversarea a 87 de ani de la înființarea Mișcării
Legionare.
Din predica sa, înregistrată și postată pe youtube.com, remarcăm, cu stupoare, că este
bântuit de ideile criminale ale legionarilor, doctrină îmbrățișată de către răposatul Justin Pârvu,
fost membru al Mișcării.
În predica de binecuvântare a „Mucenicului lui Hitler”, Corneliu Zelea-Codreanu,
monahul Teodot reînvie idealurile criminale legionare înconjurat de membri ai Mișcării și ai
unui partid politic.
În această predică, monahul Teodot definește Mișcarea Legionară astfel: „Mișcarea
Legionară a fost de la Duhul Sfânt, prin slujitorul credincios al Sfântului Duh, care este Sfântul
Arhanghel Mihail. Lumina mireanului este călugărul, iar lumina călugărului este îngerul. Dar
iată ca aicea, cu acești tineri, cu căpitanul Corneliu Zelea Codreanu, cu Ioan Moța, cu Radu
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Mironovici, Corneliu Georgescu, Tudose Popescu și Ilie Verneață, cu cei 6 și alții care au fost
împreună cu ei, iată ca aici Sfântul Arhanghel Mihail, care asculta desăvârșit de Duhul Sfânt,
i-a luminat ca sa înființeze aceasta organizație, care, în fond și la urma urmei, a fost o
organizație de ridicare a bisericii, de ridicare a neamului de fapt, nu a bisericii, a neamului la
linia bisericii, cum spune căpitanul: ridicarea neamului la linia bisericii.”
Într-o altă predică din Sfântul Altar al Mânăstirii Petru-Vodă, postata pe internet in luna mai
2014, monahul Teodot în acuză pe „evreul Petre Roman” că ar liberalizat avorturile pentru că
„ne vrea piericiunea”.
„Să supără foarte tare când facem păcatul acesta al avorturilor, pe care am fost
îndemnați foarte tare să îl facem, din 1989, de primul guvern al țării noastre, care a fost condus
de știm noi cu toții cine, care a luptat foarte tare prin această lege care dădea liberalizarea
avorturilor la distrugerea neamului nostru românesc. Aceasta a fost prima lege dată în 1989,
liberalizarea avorturilor, dată de prim-ministrul de atunci pe care-l știm cu toții din ce neam
este și care ne vor nouă piericiunea. Dar Dumnezeu nu ne lasă! (…) Și iată că o furtună care
se arată foarte spumoasă, dar, de fapt nu este nimic în sinea ei, căci este dată de lătrăturile
unor nebotezați pe care neamul nostru i-a primit după războiul de independență, și anume o
parte din acești evrei, nu toți… Noi nu suntem antisemiți, noi nu urâm evreii pentru că s-au
născut evrei, ci păcatele lor, faptelor lor și planurile lor diabolice care vor culmina cu
întronizarea Antihristului la Ierusalim. Deci, noi urâm faptele lor, păcatele lor, nu pe ei, noi nu
suntem antisemiți, noi suntem antisioniști. O parte din neamul lor sunt parte a această
organizație sioniste care dorește cu orice scop supunerea tuturor neamurilor, comanda tuturor
neamurilor și întronizarea regelui lor la Ierusalim. (…)
Celălalt fir al acestui neam (evrei) este roșu, roșu datorat sângelui pe care l-au vărsat
începând cu sângele lui Isus Cristos, care și-au atras singuri asupra lor acest blestem spunând
la răstignire „sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri din neam în neam și-au atras
singuri acest blestem. Și a tuturor prorocilor uciși de ei, și a tuturor martirilor din Biserica
Ortodoxă uciși de ei, culminând cu cei din temnițele comuniste, acest fir roșu străbate neamul
lor până în zilele noastre. (…)
După trei luni de la trecere la veșnicie a marelui nostru sfânt ocrotitor și apostol Justin,
iată găsesc din acest neam unii, de la un Institut pentru Cercetarea Holocaustului, a acestei
minciuni de proporții la nivel mondial, Holocaustul, care, de altfel, este o înșelăciune prin care
se dă statului Israel despăgubiri de către toate statele unde, vezi-Doamne, se găsesc, evrei care
au pătimit. Și aceasta este marea înșelăciune, că se livrează bani de la toate statele pe nedrept.
Aceasta este cea mai mare nedreptate financiare la nivel mondial, acest târg al Holocaustului
această minciună sfruntată. (…) Aceștia (evreii) sunt împotriva Duhului Sfânt. (…)
Elie Wiesel a fost un înșelător, el nu a pătimit în prigoana cu naziștii și evrei. (…) În
denigrează pe părintele Justin că a fost legionar. Cinste lui că a fost legionar!!! (…) Evreii au
intrat în țara noastră printr-o fraudă. (…) Noi nu urâm nici o rasă. Nu suntem antisemiți, noi
suntem antisioniști.”, spune monahul Teodot în sfânta predică.
Un alt blog, bibliotecateologică.wordpress.com, a anunțat că a deschis o pagină special
pentru a combate „Centrul de Combatere”, făcând deschis propagandă legionară și acuzându-i
pe evrei – numiți „fii ai diavolului” – de uciderea lui Isus Hristos.
Cităm: „Mişcarea legionară / Ca urmare a atacurilor antiromaneşti la adresa
parintelui Iustin Pârvu şi a Mănăstirii Petru Vodă şi a celor anticreştine la adresa BOR, neam hotărât să deschidem această pagină prin care să facem cunoscut adevărul despre istoria
mişcării legionare.
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Raspuns la acuzele nefondate si mincinoase ale Centrului pentru Monitorizarea si
Combaterea Antisemitismului:
Am luat cu indignare cunostiinta de protestul oficial al Centrului pentru Monitorizarea
si Combaterea Antisemitismului (comunicat care nu a aparut nicaieri oficial, ci doar pe siteul hotnews, mai nou un site de lupta antiromaneasca). Mai intai felicitam pe maicile de la Petru
Voda pentru curajul si ravna lor in a aduce in atentia romanilor cantecele legionare, dintre
care „Sfanta tinerete legionara” a marelui marturisitor legionar Radu Gyr, care impreuna cu
sute de alti camarazi ar trebui degraba canonizati de BOR. Miscarea Legionara a dat neamului
nostru cei mai multi sfinti romani si marturisitori. Poate datorita acestei dumnezeiesti scoli de
formare a unor caractere iubitoare de Dumenzeu si neam mai suntem noi romanii astazi
ingaduiti si miluiti de Dumnezeu. Manastirea Petru Voda este inchinata acestor sfinti care au
fost ajutati de Sf. Arhanghel Mihail. De altfel, Miscarea se numeste si Legiunea Arhanghelului
Mihail, iar manastirea Petru Voda are hramul pe langa Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil si pe
Sfintii Martiri si Marturisitori romani din temnitele comuniste.
Asadar, gestul de a-i canta Parintelui Justin Parvu – care a indurat 17 ani de temnita
sub regimul comunist, format in cea mai mare parte din membri de origine evreiasca – ni se
pare un gest firesc, binecuvantat de Dumnezeu. In fond noi, ca si crestini, avem dreptul sa
cantam orice cantare prin care se lauda Dumnezeu si prin care se aduce neamul in slujba Lui.
Acestea au fost de altfel si unele din principiile de baza ale Miscarii Legionare.
Maine, poimaine acesti fii ai diavolului, cum i-a numit Insusi Iisus Hristos pe evreii
care L-au rastignit, vor latra ca si Evanghelia este antisemita, asa ca sa nu fim lasi si tradatori
ai lui Hristos si ai neamului pentru 30 de arginti, adica pentru imprumuturile evreimii care de
fapt sunt bani furati tot de la noi.”

Figure 66. Monahul Teodot și Florin Dobrescu, propgandă pentru renașterea Mișcării Legionare, 30 noiembrie 2012. Sursa:
captură youtube.
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MCA Romania a atras atenția, în repetate rânduri, asupra existenței, în sânul Bisericii
Ortodoxe Romane, a unor fanatici care, de la altarul bisericilor și al mânăstirilor, continuă
tradiția propovăduirii antisemitismului religios.
În cazul Monahului Teodot, discursul antisemit este îndreptat si împotriva Statului
Israel, fapt care în România este o premieră periculoasă care implică Biserica Ortodoxa
Română în politica externa a țării.
Patriarhia Română s-a dezis de acțiunile
monahului și a solicitat Arhiepiscopiei Iași să ia
măsuri. Până la această oră nu sunt cunoscute
aceste sancțiuni.
Monahul Teodot, de la mânăstirea „Petru
Vodă” l-am omagiat pe liderul Mișcării
Legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, în data de
30 noiembrie 2012, la Tâncăbești. În imagine mai
apar un preot ortodox și neo-fasciștii Florin
Dobrescu și Șerban Suru. La această manifestare
au putut fi observați în fotografii alți patru preoți
ortodocși.
În cuvântarea sa adresată membrilor
Mișcării Legionare, pe care i-a numit „camarazi”,
Figure 67. Participant la comemorarea lui Zelea
părintele
creștin-ortodox a precizat clar că
Codreanu, executând salutul nazist.
„Sfântul Duh i-a încredințat misiunea lui
Corneliu Zelea-Codreanu”. În înregistrare mai poate fi observat un legionar cu steagul
României pe umăr mărșăluind și făcând salutul nazist. La comemorare au participat și minori.
Părintele Teodot s-a adresat legionarilor cu următoarele povețe: „Dragi camarazi,
iubitori ai neamului românesc în dreapta credință, (…) când (Corneliu Zelea-Codreanu) a
revenit în Iași pentru a-și duce misiunea pe care Duhul Sfânt i-a încredințat-o, de a ridica acest
neam sub paza Arhanghelului Mihail pentru dreptatea neamului românesc și a drepte credințe,
în apărarea Crucii. (…) Am văzut de dimineață aceste frumoase cămășe albe cu Garda de
Fier, care știm cu toții că însemnă apărarea Crucii. Am venit și noi de la mânăstirea Petru
Vodă să aducem un omagiu și-o cinstire sfântului, marelui mucenic Corneliu Zelea-Codreanu
și celorlalți mucenici dimpreună cu dânsul. Și el este și apostolul neamului românesc că a
murit, nu întâmplător, în ziua de Sfântul Apostol Andrei, cel care ni l-a adus pe Isus Cristos în
patria noastră și în neamul românesc. Aceștia sunt, după părerea mea, cei mai mari sfinți,
mucenicii, merg direct, precum vorbele văzduhului spre tronul Mântuitorului. Și, nădăjduim,
ca la un moment dat, să fie și canonizați. Cuvântul legionar, să dea Dumnezeu să fie cunoscut
în adevărata lui valoare. Nu sunt sfinți mai mari ca dânșii! Și nici mai mulți, în cei două mii
de ani. (…)
Avem datoria să le facem pomenirea și să le urmăm exemplul. Dumnezeu, pentru
rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, ale sfinților martirilor noștri, Corneliu Zelea-Codreanu,
nicadorii și decemvirii și ai tuturor Sfinților români să ne ierte și să ne mântuiască. Amin!”
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Figure 68. Sursa: apoloeticum.wordpress.ro Sfântul Mucenic Corneliu Zelea-Codreanu.

În acest context, MCA Romania invita, din nou, Biserica Ortodoxa Româna să pună
capăt toleranței față de astfel de manisfestari arhaice care nu își au locul în lumea în care trăim.
Nu o dată, MCA Romania a propus un dialog cu Biserica Ortodoxă Română pe această temă.
Până în prezent propunerile au ramas fără nicio reacție. Indiferența și toleranta
manifestate de Biserica Ortodoxa Romana față de fanatismul religios alimentează
discriminarea, antisemitismul și negarea Holocaustului în România.

2. Fundația George Manu
Fundația „George Manu” omagiază deschis Mișcarea Legionară. La Secțiunea „Doctrină”
a site-ului fundației, sunt citați in extenso Corneliu Zelea-Codreanu și Horia Sima.
În acest sens, este oferită, pe site, una dintre cele mai mari colecții de cărți, discursuri,
scrieri și jurnale ale membrilor Mișcării Legionare. De exemplu, multe dintre discursurile lui
Corneliu Zelea-Codreanu sunt reproduse aici, cum ar celebrul discurs despre „problema
jidănească”: : „MISCAREA STUDENTEASCA. PROBLEMA JIDANEASCA / NUMARUL
JIDANILOR
Numarul mare al jidanilor ridica o serie de probleme: 1. Problema pamântului românesc;
2. Problema oraselor; 3. Problema scolii românesti si a clasei conducatoare; 4. Problema
culturii nationale. (…)Un proverb spune: „Jidanul traieste din minciuna si moare în contact
cu adevarul”. De altfel, multa vreme, Directorul Statisticii Statului din Ministerul de Finanta
era Leon Colescu = Leon Coler. Si au dreptate din punctul lor de vedere, pentru ca românii
pusi în fata numarului exact al populatiei jidanesti, si-ar da seama ca se afla în fata unei
adevarate primejdii nationale si s-ar ridica pentru a-si apara patria. Deci, în fata adevarului
statisticii, puterea iudaica se stinge, moare. Ea nu poate trai decât din ascunderea adevarului,
din falsificarea lui, din minciuna.
Noi credem ca sunt în România între 2-2 1/2 milioane de jidani. Dar chiar daca ar fi numai
un milion - asa cum sustin ei - poporul român s-ar gasi în fata unui pericol de moarte.”
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Figure 69. Fundația Manu, Secțiunea Doctrină.

Fundația Manu a organizat constant evenimente de comemorare a Mișcării Legionare
și a membrilor ei. Din datele MCA România, în perioada 2009 – 2014, Fundația George Manu
a organizat și / sau a promovat 81 de manifestări care au făcut apologia Mișcării Legionare sau
a unora dintre membrii ei. Astfel, în anul 2009 au fost 15 astfel de evenimente, 13 în 2010, 12
în 2011, 11 în 2012, 10 în 2013 și 20 în 2014.
Iată câteva exemple. Februarie 2013, Comemorare la Paris: Ioan Ianolide, alter ego-ul
lui Valeriu Gafencu, «Sfântul închisorilor», acțiune prezentată după cum urmează : „Cea dea patra comemorare din ciclul «Memoria martirilor mărturisitori ai temniţelor comuniste» sa ţinut pe 9 Februarie 2013 la Parohia Sfânta Paraschiva şi Sf Genoveva, parohie ortodoxă
română situată în apropierea grădinii Luxemburg din Paris. După celebrarea Sfintei Liturghii
a urmat parastasul de veşnică pomenire a lui Ioan Ianolide, ce după douăzeci si trei de ani de
temniţă grea şi inumană trece la cele veşnice în anul 1986.
Aducem mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale şi Meridionale, ce a avut buna îngăduinţă atât a binecuvântării
evenimentului, cât şi a participării Înaltpreasfinţiei Sale atât la serviciul religios, cât şi la
conferinţa ce a urmat. Înaltpreasfinţia Sa deschide conferinţa de comemorare, scoţând în relief
dramele pline de suferinţă ale fiilor iubitori de Hristos şi neam din puşcăriile de teroare şi
exterminare din ţara mamă, sub dictaturile «antonesciană şi comunistă» ce s-au succedat.
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Participarea domnilor Dr. Ulise Iamandi, Pr. Nicolae Ioan Bordaşiu de la Sf. Biserică Sf.
Silvestru din Bucureşti, a domnului profesor Marcel Petrişor şi a domnului Dr. Dionisie
Stoenescu, a permis punerea în lumină a personalităţii martirului mărturisitor Ioan Ianolide.

Figure 70.Preoți ținând slujbe de pomenire a unor criminali legionari.

Din partea CNSAS menţionăm participarea domnului Adrian Nicolae Petcu, participare
necesară confirmării adevărului şi scoaterii la lumină a tratamentului carceral din puşcăriile
comuniste.
Mediatorul zilei este Pr. Emilian Marinescu, responsabilul Departamentului Cultural al
Mitropoliei şi care cu blândeţe şi îngaduinţă reuşeşte să echilibreze desfăşurarea conferinţei
în cadrul căreia o numeroasă asistenţă, de toate vârstele, a fost captivată de viul interes ce-l
reprezenta evenimentul. Din tinereţe, Ioan Ianolide, face parte din Frăţia de Cruce « Mişcarea
Legionară » motiv pentru care este calificat ca duşman al ordinei publice, iar în 1941 este
arestat şi condamnat pentru delict de opinie, la douăzeci si unu de ani de închisoare. În urma
pronunţării sentinţei de către Tribunalul Militar din Bucureşti, Ioan Ianolide face următoarea
declaraţie: “sunt fericit de-a fi condamnat pentru dragostea mea pentru Hristos, neam şi
Căpitan”. (Sursa : site-ul fundației)
În data de 10 Decembrie 2013, s-a comemorat „Mircea
Nicolau – PREZENT!” Fundația a publicat următoarea
cuvântare: „Au trecut 2 ani de la despărţirea fizică de domnul
Mircea Nicolau. Spun fizică, pentru că sufleteşte comuniunea
continuă şi dincolo de moarte prin rugăciuni, pomeniri,
legăminte şi amintiri. (…)
Înainte de începerea slujbei, Părintele Vasile Gordon a
evocat duios amintirea domnului Nicolau în biserica de care
domnia sa era atât de legat. Aici a făcut de gardă în faţa
sicrielor lui Moţa şi Marin, aici a fost alături de trupul
Căpitanului la reînhumarea din 1940, aici s-a reîntors după
1990 asistând la comemorări, luând cuvântul (magistral) cu
diferite ocazii, aici şi-a luat rămas bun de la zeci de camarazi
plecaţi mai repede să întregească Legiunea în ceruri… După
Figure 71.Slujbă de pomenire a lui Zelea slujba parastasului s-au împărţit tuturor prinoasele şi s-a
pornit spre mormântul din cimitirul Reînvierea. Aici Părintele
Codreanu, cu fotografia lângă Sfintele
Icoane.
Gordon a rostit câteva rugăciuni şi ectenii întru pomenire, apoi
s-a intonat Cântecul Legionarilor Căzuţi şi la apelul morţilor Mircea Nicolau a răspuns
PREZENT! prin glasurile celor de faţă. În numele familiei şi al Fundaţiei George Manu,
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mulţumim tuturor celor ce au fost de faţă şi celor care, aflaţi la distanţă, au săvârşit pomenirea
în diverse locuri: Petru Vodă, Sighet etc.Cezarina Condurache” (Sursa: site-ul fundației).
În data de 3 decembrie 2013, a fost ținută o comemorare religioasă pentru sufletul lui
Corneliu Z. Codreanu la Sibiu, într-o biserică, ocazie cu care a fost făcută apologia
criminalului Corneliu Zelea Codreanu:
„Respectand traditia Sibiului, si anul acesta comunitatea legionara si a simpatizantilor a
comemorat 75 de ani de la asasinarea unuia dintre cei mai mari romani ai secolului 20.
Prefatat doua zile la rand si in principalul ziar al Sibiului –Tribuna- evenimentul a fost onorat
cu prezenta de 75 de sibieni de toate varstele, fara a fi limitati sau obstructionati de vreo
optiune organizatorica sau strict personala. Singurul motiv la Sibiu va fi mereu doar dragostea
pentru tara, neam si Miscarea Legionara. Desi toate evenimentele legionare au loc de ani buni
in prezenta reprentantilor Politiei si Jandarmeriei (pentru a ne proteja de elemente
perturbatoare) , nu am avut nici o restrictie in a preciza semnificatia si valoarea comemorarii,
cum din pacate in unele din putinele locuri unde se mai comemoreaza asasinarea Capitanului,
a Nicadorilor si Decemvirilor se face doar o pomenire la gramada cu diferiti “pomeniti intru
Domnul” .
E bine si asta, dar exemplul lor trebuie sa fie lupta noastra, nu teama noastra, ei s-au jertfit
pentru o Romanie a romanilor, mare si crestina . Pr. Mitea Costantin a a oficiat o slujba
solemna si riguroasa, el fiind mereu intr-o deplina comuniune spirituala nationalista si crestina
cu trista comemorare.
Dupa slujba, preotul a tinut o ampla cuvantare despre personalitatea Capitanului, a luptei
nationale din aceea perioada, facand si o realista comparatie a situatiei actuale cu pericole ce
pandesc credinta stramoseasca, educatia tineretului, promovarea nonvalorilor anticrestine, a
falsilor idoli si a falsei democratii. In partea a doua a cuvantarii ne-am impartasit din
invataturile primite privind personalitatea Capitanului de la preotul sibian legionar Vasile
Dascalu -18 ani inchisoare- precum si de la alti preoti legionari sibieni precum pr. Florea
Ionel, pr. Straja, pr. Vladovici, pr.Fulea, pr. Bogdan, care prin viata si si suferinta lor au fost
icoane vii pentru tot mediul teologic de la SIbiu si pentru toti sibienii.
A urmat o pomana in cinstea celor comemorati si un stand de carte si revista legionara,
unde participantii au purtat si discutii de actualitate privind preconizatele masuri legislative
antilegionare si mai ales ce se poate face legal, rational si de efect in aceste conditii. La discutii
ne-a surprins placut si prezenta unor cadre universitare, care recunosteau obiectiv valoarea
luptei legionare anticomuniste si mai ales personalitatea legionarilor care s-au jertfit pentru o
Romanie Mare. A consemnat Sorin Olariu”
(Sursa: site-ul fundației)

Figure 72. Alți preoți ținând slujbe de mântuire, iertare
și odihnire a sufletului unor legionari.

Astfel de comemorări religioase au mai fost pe
26 Mai 2013, „Comemorari Horia Sima - 20 de
ani de la trecerea la cele vesnice”,
Personalitatea Comandantului Horia Sima a
fost omagiata si anul acesta la Sibiu. (…) In
fiecare an, in aceasta veche biserica ortodoxa atestata din 1788- se gazduieste fara ascunzisuri
si cu curaj personalitatea Comandantului, ca si
cea a Capitanului Corneliu Zelea Codreanu si a
martirilor legionari Mota-Marin. Anul acesta
alaturi de parintele Mitea Constantin a slujit si Pr.
Marius Visovan, preot greco-catolic, intr-o
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deplina comuniune sufleteasca si crestina. In lipsa Pr. Gheorghe Bogdan, parintele Visovan a
fost primit cu dragoste si consideratie (…).
Prima cuvantare a tinut-o Pr. Visovan ca invitat, care a adus un succint omagiu
Comandantului Horia Sima, luptei sale nationale, contributiei in lupta anticomunista a exilului
legionar. Exemplul de lupta continua a Comandantului a fost relatat si prin unele considerate
postume ale dl. Rosca Nicolae -Secretarul Senatului Miscarii Legionare - relatate de Pr.
Visovan despre caracterul Comandantului si vitregiile vietii si luptei exilului. Aceste
consideratii sunt de fapt exponentele luptei nationale contra comunismului duse de Miscarea
Legionara in exil, in inchisori si in munti cu arma in mana. Toate acestea nu trebuie sa ramana
doar fapte de comemorare ci elemente de educatie si activitate, de viata si lupta pentru valorile
neamului romanesc.
In cuvantarea Pr. Mitea s-a accentuat latura crestina a luptei contra comunismului, a
consecintelor acestuia asupra societatii romanesti si mai ales a jertfei crestine a luptei
legionare. Preotul Mitea fiiind de 23 ani anfitrionul tuturor comemorarilor nationale s-a
dovedit si de aceasta data un fin cunoscator al luptei nationale romanesti, a traditiei de lupta
legionara din Sibiu, a personalitatiilor legionare din zona Sibiului.
A urmat un stand de carte si apoi o masa de discutii necesare mereu pentru a discuta si lamuri
in mod realist unele aspecte ale luptei Comandantului Horia Sima. Cu dragoste, argumente si
tact, oamenii ce vin si vor sa afle despre Miscarea Legionara pot fi indrumati, lamuriti si
implicati in actiuni care sa reflecte marile lupte legionare pentru neam si tara. Toate acestea
insa nu trebuie sa ne multumeasca daca nu sunt dublate de cooptarea de oameni noi si actiuni
romanesti pentru problemele actuale ale societatii romanesti. Miscarea Legionara a oferit
solutii mereu iar ORATORIA FAPTEI, bazata pe invataturile legionare, poate fi si solutia atat
pentru lupta nationala si crestina cat si pentru gravele probleme ale Romaniei de azi. Sorin
Olariu, Bucuresti, 25 mai 2013.
„Pe data de 25 mai 2013, exact la doua decenii de la trecerea la cele vesnice a
Comandantului Horia Sima, membrii Fundatiei George Manu i-au cinstit memoria prin
parastasul organizat la biserica „Sf. Ilie –Gorgani” impreuna cu Fundatia “Ion Gavrila
Ogoranu”. Slujba de pomenire a fost savarsita de Pr. Vasile Cretu, participantii rugandu-se
astfel pentru sufletul celui care a condus corabia Miscarii Legionare pe valurile agitate ale
epocii postbelice, in mare partea ostila fenomenelor nationaliste, aducand-o la un liman in
care adevarul sa fie cunoscut iar mostenirea legionara sa poata fi valorificata de generatiile
viitoare. Comandantul este cel care a conturat esentele morale si spirituale ale fenomenului
legionar, adaptandu-l realitatilor democratice si distingand ceea ce este accesoriu de ceea ce
este cu adevarat esential.
Nu toti manifesta insa aceeasi intelegere a acestui fenomen. De aceea pentru toti
participantii, inclusiv pentru crestinii care la acea ora se aflau in biserica, o supriza neplacuta
a constituit-o aparitia unui mic grup de persoane imbracate in “uniforme” legionare, cu
diagonala de rigoare si cu drapele cu simbolul garzii de fier, care s-au alaturat celor prezenti
la slujba. Un gest care la urma urmei este si o impietate care umbreste solemnitatea
parastasului pentru cel comemorat. Aceasta pentru ca, printre altele, in anii imediat urmatori
razboiului, Horia Sima a interzis purtarea uniformei ca mijloc de exprimare exterioara in
public, ca instrument de propaganda. Anume, atat datorita imensei diferente intre felul cum
populatia tarii privea aceste forme in trecut si cum le priveste azi, sub impactul indelungatei
propagande anti-legionare, dar si dintr-un spirit de realism, de adaptare a Miscarii la noile
realitati, fara insa a-i falsifica esentele. In viziunea lui Horia Sima uniforma a ramas un simbol
legionar valabil, dar care poate fi purtat doar in intimitate, orice exhibare a sa in public fiind
neconforma cu spiritul si cu intentiile Comandantului a caror comemorare era tocmai
savarsita.

83

MCA ROMANIA – RAPORT MONITORIZARE 2009 – 2014

Insa dincolo de acest incident, participantii care au organizat si initiat parastasul s-au
rugat intr-o atmosfera solemna, de reculegere, asa cum se cuvine pentru o personalitate de
seama a Romaniei, despre care speram ca intr-o zi istoria si memoria colectiva sa-i aprecieze
adevarata insemnatate pentru neamul nostru.
Fundatia George Manu” (Sursa: site-ul
fundației).

„20 Ianuarie 2013 - Ultimii cruciati
Sambata 12 ianuarie. Dimineata devreme.
Lasam in urma Parisul zgribulit si aproape pustiu
pentru o Spanie speram mai senina dar oricum ,
draga noua. Aici, la numai 15 km de frumosul
Madrid al zilelor noastre, cu saptezeci si sase de
Figure 73. Comemorare legionară. Sursa: Fundația
ani in urma, la 13 ianuarie 1937, pe dealurile din
Manu
jurul Majadahondei aveau sa cada luptand cu
arma in mana doi martiri crestini moderni, Ionel Mota si Vasile Marin. E greu sa scrii despre
ei … cand fibra intima, sufletul diluat al omului actual, aportul sau de traire interioara s-a
naclait continuu, imputinandu-se aparent ireversibil (si numai gratia divina ne va salva de la
disolutie, atunci cand si cum va hotari El ! ) de la o generatie la alta in defavoarea colectivitatii.
Iar societatea romaneasca de azi face trista dovada.(…)
Duminica, 13 ianuarie. Comemorarea fiind prevazuta pentru ora 12, ne grabim sa
participam la Sfanta Liturghie ce se tine pentru ocazie, mai devreme decat de obicei. Parohia
este ‘’Izvorul Tamaduirii ‘’din Villanueva de la Canada – de care apartine si orasul
Majadahonda – si care a luat fiinta in anul 2010. Prima Sfanta Liturghie a fost savarsita de
catre preotul paroh, parintele Ciprian Chindu, pe 25 mai 2010 de Praznicul Pogorarii Duhului
Sfant (de Rusalii) . Aici, ermita San Isidor in care se savarsesc Sfintele Slujbe a fost cedata
prin amabilitatea primariei si cu acordul Episcopiei Romano-Catolice din zona. In cadrul
parohiei , functioneaza Scoala Parohiala ‘’Sfantul Stelian’’ si biblioteca ‘’ Diaconul Coresi ‘’
care contine nu foarte multe volume de carte teologica, poezie, proza, istorie si care au fost
stranse prin contributia personala a parintelui Ciprian ori donate de apropiati.
Sfanta Liturghie e savarsita de parintele Ciprian impreuna cu parintele Bejenar. Corul
parohiei este minunat, voci ce ar face cu siguranta ‘’ cariera’’ in lumea strazii…
Parintele Chindu ofera cu eleganta predica sa si-l invita pe Marcel Petrisor sa
vorbeasca oamenilor. Imi vine peste mana sa-l domnesc, caci nu-i place defel. Petrisor e bunul
simt in stare pura. Nu face eforturi, lui ‘’ii vine ‘’. Fara sa faca caz de suferinta propie, discret
in ceea ce-l priveste, vorbeste simplu din suflet si fara emfaza triumfalista sterila ce nu-si are
locul aici. In putine cuvinte, explica oamenilor pe intelesul lor ca in 1937 Miscarea Legionara
a dat doi martiri ce au cazut la Majdahonda aparand Crucea si crestinatatea de hoardele
antichristului bolsevic.
Ora 12. Incepe comemorarea. Tinerii nationalisti crestini romani si spanioli isi aseaza
steagurile. Din tara, pe langa fundatia George Manu, printre participanti se alatura fundatia
‘’Ion Gavrila Ogoranu ‘’ si alte organizatii nationaliste. Camarazii din America sunt si ei
reprezentati la eveniment. Slujba parastasului va fi savarsita de catre parintii Marius Visovan,
Mircea Bejenar si din partea Episcopiei Spaniei si Portugaliei, parintele Ciprian Chindu.
Parintele Bejenar nu face lucrurile pe jumatate. Vrea sa fie locul curat. Isi sufleca manecile si
sfinteste crucea si monumentul, vandalizat an de an de minti bolnave. Dupa pomenirea vesnica
celebrata de intreaga asistenta incepe seria discursurilor oficiale. Primul, parintele Bejenar
care vorbeste scurt si la obiect. Subliniaza dimensiunea crestina a jertfei celor doi eroi –
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martiri in lupta de sub ceruri cu puterile luciferice comuniste, rasturnatoare de lume.
Importanta martiriului in beneficiul Europei crestine. Reaminteste implicarea nemijlocita a
Miscarii Legionare in aceasta lupta, prin incuvintarea data de Corneliu Zelea Codreanu
echipei legionare plecate in Spania, numindu-l pe Capitan ‘’Luceafarul neamului romanesc’’.
Urmeaza discursul domnului Miguel Menendez Pinar, nepotul cunoscutului nationalist
Blas Pinar, om politic, jurist, scriitor si vechi prieten al Miscarii Legionare, care citeste
mesajul camarazilor nationalisti spanioli. Aplauze sustinute. Intr-o spaniola fluenta urmeaza
la rand discursul parintelui Marius Visovan, la fel aplaudat indelung de asistenta. Marcel
Petrisor si el vorbitor de spaniola imi spune ca discursul parintelui Visovan a fost foarte bun.
In incheiere, parintele Visovan il invita pe Petrisor sa rosteasca cateva cuvinte. Acesta
multumeste prietenilor nostri spanioli ca in ciuda trecerii timpului nu i-au uitat pe cei doi
romani pe care ii omagiaza an de an. Nu uita sa il pomeneasca pe generalul Francisco Franco,
amintind ca daca la vremea razboiului civil spaniol ‘’se tragea cu mitraliera in chipul lui
Hristos‘’ astazi doar formele exterioare s-au schimbat, iar in loc de arme ‘’se scuipa pe chipul
lui Christ‘’. Oamenii se strang interesati in jur, spaniolii vor sa-l cunoasca.
Ca si alta data, incheierea comemorarii reprezinta un moment aparte ce da natere unui
paradox drag: sensibilitati intime si proprii fiecaruia dintre participanti sunt impartasite
laolalta in comuniune, depasind orice bariere ale particularului singuratic . Romanii canta
‘’Sfanta tinerete legionara’’ , spaniolii ‘’ Cara al sol ‘’. Viva , Romania ! Arriba Espana !”
(Sursa: site-ul fundației)
„11 Iunie 2012 - CONFERINTA RADU GYR - SIBIU 4 IUNIE 2012
Fara a fi vreo aniversare anume, mai multe organizatii si fundatii din Sibiu ne-am dat
mana in realizarea unei seri culturale Radu Gyr incercand astfel sa sensibilizam lumea
culturala sibiana si nu numai, in constientizarea si cunoasterea universului createi poetului
inchisorilor comuniste.
Prin mobilizarea si aportul organizatoric si logistic al: Cenaclului Lumina Lina condus de pr. Catalin Dumitrean, vechi colaborator al Gazetei de Vest si cel care a tinut una
dintre cele mai emotionante cuvantari de dupa 89 la monumentul Mota Marin in 13 ianuarie
1998, al fundatiilor George Manu si Ion Gavrila Ogoranu, al ASCOR Sibiu si bineinteles al
gazdei noastre, Biblioteca Astra Sibiu, am reinaugarat intr-un mod remarcabil si cu o
incarcatura intelectuala si emotionala deosebita sala de festivitati din Corp A -locul atator
manifestari culturale nationale romanesti de la infintarea bibliotecii si asociatiei de cultura
romaneasca Astra de 150 de ani de cand functioneaza (in ultimii 20 de ani a gazduit si diverse
conferinte dedicate unor personalitati deosebite cum ar fi
Nicolae Patrascu, Ion Banea, George Manu , Ion
Halmaghi, Luca Calvarasan, Ion Gavrila Ogoranu in 3
randuri, Marcel Petrisor, Gheorghe Calciu, etc) si in
prezenta unei sali pline atat jos cat si la balcon, in total
in jur de 180 de persoane.
Conferinta a constat din recitaluri de poezie si
intonarea a numeroase cantece pe versurile lui Radu Gyr.
Cenaclul Lumina Lina colinda de ani buni satele si
orasele din judetul Sibiu si din tara, revigorand
Figure 74. Comemorare Radu Gyr. Sursa:
Fundația Manu
sentimentul national si trairea crestina ortodoxa intr-o
societate care apasata de crize economica si ignoranta e
tentata sa uite de valorile traditionale romanesti.
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In cadrul aceleiasi conferinte a vorbit despre suferinta si lupta din inchisori si Radu
Gyr, precum si despre alti martiri nationali ai inchisorilor, si protopopul Gheoghe Coltea din
Moeciu.
Programula a avut si o parte mai neconventionala, prin lansarea unui volum de poezii
al tinerei Andrada Nicolescu.
Biblioteca Astra a organizat din fondul special de carte si revista veche o mica dar
deosebit de sugestiva expozitie de carte si reviste interbelice in care au aparut versuri sau
lucruri mai putin cunoscute conferinte tinute de Radu Gyr.
In acordul unor cantece dragi tuturor romanilor, conferinta s-a incheiat in aplauzele
numerosului public care a vibrat la ideile nationale si crestine.
Totusi trebuie sa remarcam si faptul ca uneori oamenii bisericii, istorici sau chiar fosti
detinuti politici “pacatuiesc” si ei prin cosmetizarea uneori pana la omisiune a luptei nationale
si crestine, a luptei din munti, din inchisori sau exil, cautand pentru a nu deranja autoritati
locale, organizatii minoritare si religioase, tot felul de denumiri si etichete gen : “inchis pentru
credinta”, “lupta pentru credinta”, “luptator anticomunist” etc.
Radu Gyr a fost un legionar, bun roman, crestin ortodox, director al teatrelor in timpul
guvernarii legionare si a suferit inchisoare sub 3 dictaturi.
Aici la Sibiu, in nicio conferinta publica sau actiune nu vom face niciun rabat pentru a
rosti adevaruri romanesti, despre istoria romanilor, a Miscarii Legionare si a luptei nationale,
caci Sibiul are o zestre “legionara” deosebita prin personalitati si evenimente peste care nu
putem trece, indiferent de optiunile politice ale unor oportunisti locali sau politicieni. A
consemnat Ing. Sorin Olariu” (Sursa: site-ul fundației)

„30 Mai 2012 - COMEMORARE HORIA SIMA, SIBIU 25 MAI 2012
In spiritul unei traditii nescrise, dar specifice prin continuitate, si anul acesta la Sibiu
am comemorat trecerea intre eroii neamului a Comandantului Miscarii Legionare, Horia Sima.
Pentru a nu se suprapune cu alte comemorari de ziua Inaltarii si a stirbi astfel din
insemnatatea unui asemenea eveniment istoric si national, asa cum s-a facut in alte locatii din
tara, comemorarea de la Sibiu s-a facut in ziua de vineri 25 mai in prezenta unei asistente mai
reduse, dar insemnate spiritual de circa 35 de persoane. Slujba religioasa tinuta ca de obicei
la calda biserica din Groapa a fost oficiata de 2 preoti, dintre care preotul paroh Mitea
Constantin e mereu aproape de noi atat la comemorari, cat si la activitatile culturale pe care
incercam sa le facem prin Sibiu.

Figure 75. Preoți, comemorare Horia Sima. Sursa:
Fundația Manu

Dupa slujba s-au tinut cuvantari privind rolul
crestin si national al luptei legionare. Suferinta
celor care au luptat si pe plaiuri sibiene pentru
crezul legionar s-a impletit mereu cu destinul
Comandantului. Exemplul luptei nationale duse de
Horia Sima atat in tara cat si in exilul amar vor
constitui mereu plide de traire nationala si model
legionar de urmat pentru noile generatii de
legionari.
Comemorarea a avut si o expozitie de carte
legionara pentru a cunoste cat mai multa lume
destinul luptei legionare. Miscarea Legionara a
fost deschisa tuturor romanilor, indiferent de
conditie sociala si intelectuala, o forma de lupta
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anticomunista si pentru crearea unui om nou gata de lupta si sacrificiu pentru Dumnezeu si
tara. A consemnat Ing. Sorin Olariu” (Sursa: site-ul fundației)
„11 Decembrie 2011 - Activităţi sibiene 2011 / COMEMORARE C.Z.CODREANU LA
SIBIU
În 29 noiembrie la biserica din Groapa si apoi intr-o anexa a parohiei a avut loc la
Sibiu anuala comemorare a Capitanului care, indiferent de vicisitudinile vietii romanesti , este
un eveniment ce se incrie pe harta evenimentelor nationaliste din Romania.
In prezenta unui numar mai mare decat ne-am asteptat (aproximativ 85 de persoane)
Pr. Mitea Constantin a tinut singur de aceasta data slujba de pomenire (activul Pr. Bogdan
fiind acum indisponibil din cauza unei boli ) urmata de un discurs romanesc si patriotic.
Apropierea Zilei Nationale a fost mentionata de vorbitor in totala concordanta cu
personalitatea Capitanului, cinstirea eroilor neamului fiind o datorie de onoare pentru fiecare
roman si crestin. Si Capitanul este o personalitate importanta a romanilor prin lupta nationala
si crestina si martiriul care i-a curmat viata alaturi de Nicadori si Decemviri.
Parintele a subliniat in acest context greutatile ce apar la orizont privind identitatea
spirituala si religioasa a a neamului romanesc, compromisul politicianist pentru putere,
omisiunea intentionata a valorilor istorice, asaltul sectelor, cultivarea nonvalorilor si falselor
exemple de viata si indepartarea de la valorile crestine ale familiei si traditiilor romanesti.
Desi audienta a fost destul de semnificativa, problema mare este implicarea oamenilor
mai tineri in pastrarea si in lupta pentru valorile romanismului. Si asta fara compromisuri sau
prin omisiuni, caci daca in Sibiu in 2011 se poate vorbi clar si precis de istoria Miscarii
Legionare si lupta ei crestina si nationala, sa nu ne ascundem in conferinte sau actiuni de
cuvintele “ legionar”,” romanesc”, “crestin” caci altii cu siguranta o vor face ei. Evenimentul
s-a incheiat cu un stand de carte si cu discutii libere.” (Sursa : site-ul fundației)

„30 Noiembrie 2010 - Corneliu Codreanu omagiat la Tancabesti
„Reprezentanti ai filialelor Partidului “Pentru Patrie” din Bucuresti, Dolj, Brasov,
Fagaras, Galati, Iasi,
precum si reprezentanti ai
Miscarii
NationalCrestine din Basarabia,
in frunte cu liderul
acesteia, Sergiu Lascu, au
marsaluit pe DN1, pentru
a omagia, in felul acesta,
personalitatea
lui
Corneliu Zelea Codreanu,
intemeietorul
Miscarii
Legionare, asasinat la 30
noiembrie 1938.
Tinerii
nationalisti,
purtind
drapele tricolore si verzi,
cu
sigla
Partidului
Figure 76. Comemorare legionară. Sursa: Fundația Manu
“Pentru
Patrie”
au
parcurs in mars distanta dintre localitatea Saftica si padurea Tancabesti, din nordul
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Bucurestiului, in semn de omagiu pentru lupta nationala a lui Corneliu Codreanu si contributia
sa esentiala la intarzierea cu 2 decenii a instaurarii comunismului in Romania si in aceasta
parte a Europei.
Marsul s-a incheiat in fata monumentalei troite de lemn, opera a sculptorului Cristian
Ivanof, ce marcheaza locul executiei, in 1938, a lui Corneliu Zelea Codreanu si a altor 13
capetenii legionare, unde o multime alcatuita din delegati ai filialelor Bacau, Neamt, Galati,
Bucuresti, Teleorman, Dambovita, Buzau, Prahova, precum si reprezentanti ai Fundatiei “Ion
Gavrila Ogoranu”, Fundatiei “George Manu”, Fundatiei “Buna Vestire”, Federatiei Romane
a Fostilor Detinuti Politici Luptatori Anticomunisti si ai Manastirii Petru Voda (jud. Neamt),
asteptau inceperea ceremoniei religioase.
Un sobor alcatuit din 2 preoti bucuresteni si cativa preoti calugari de la Manastirea
Petru Voda, au oficiat slujba traditionala de pomenire a celor asasinati in urma cu 72 de ani,
dupa care a luat cuvantul dl Gheorghe Grecu, in varsta de 97 de ani, membru in Miscarea
Legionara din 1928, fost detinut politic anticomunist. D-sa a evocat conditiile cumplite in care
cei 14 sefi legionari au fost asasinati, insistind apoi asupra principalului deziderat al lui
Corneliu Codreanu si al Miscarii sale: realizarea Omului nou, a unei mari opere de educare a
tineretului romanesc, pe coordonatele nationale, ale moralei crestine si eticii civice.
Florin Dobrescu, secretarul general al Partidului “Pentru Patrie”, a evocat aportul
deosebit al legionarilor in lupta de rezistenta nationala impotriva regimului totalitar comunist,
subliniind contributia deosebita pe care a avut-o implicarea legionarilor in viata publica de
dupa 1990, in consolidarea in Romania a unui sistem democratic si a Statului de Drept.
Monahul Toader Stanescu, de la Manastira Petru Voda, fost detinut politic
anticomunist, a subliniat importanta nationalismului in viata oricarui popor, atragind atentia
asupra pericolelor care ameninta astazi viata si libertatea natiunilor, si adresind tuturor
nationalistilor un apel la unitate.
Intreaga asistenta a raspuns “Prezent!” la apelul eroilor, dupa care s-a intonat “Imnul
legionarilor cazuti” si “Sfanta tinerete legionara”. Biroul de presa al partidului “Pentru
Patrie” (Sursa : site-ul fundației)
„29 Noiembrie 2010 - Comemorare Corneliu Zelea Codreanu la Sibiu
Sambata 27 noiembrie 2010 la Biserica din Sibiu, gazda de 20 de ani a tuturor
manifestarilor legionare si romanesti, a avut loc comemorarea Capitanului Miscarii Legionare
de la a carui miseleasca asasinare s-au implinit 72 de ani.
Slujba religioasa a fost oficiata de pr. paroh Mitea Constantin si parintele Bogdan
Gheorghe, care in ciuda unei sanatati subrede tine cu orice pret sa fie prezent la toate
evenimentele de spirit romanesc care se desfasoara in Sibiu si in tara. Au urmat apoi timp de
30 minute cuvantari in memoria Capitanului a Nicadorilor si a Decemvirilor. Asistenta ceva
mai redusa de data aceasta, aproximativ 80 de persoane de toate varstele, a putut auzi din nou
istoria acelei clipe deosebit de tragice a poporului roman intr-un context intern si international
ce anunta un nou razboi mondial.
Jertfa legionara de atunci e temelia peste veacuri a luptei nationale si crestine pentru
apararea fiintei nationale. Vremuri aspre se arata si astazi prin legi ce dau drepturi necugetate
minoritatilor ce constituie sabotaje grave la adresa statului national roman de azi. S-au
mentionat si lupta si memoria legionarilor sibieni de-a lungul timpului, caci si Sibiul, ca si alte
colturi de tara de la Nistru pana la Tisa, a avut martirii sai in lupta nationala. Amintirea lor, a
caror umbra o vom simti mereu langa noi, ne face sa incercam sa mentinem nestinsa flacara
luptei legionare.
Oameni si luptatori legionari sibieni ca Nicu Iancu, Nicolae Patrascu, Ion Banea, Mitu
Banea, Aron Cotrus, Vasile Hanu, Gheorghe Brahonschi, Flor Strejnicu, Ion Halmaghi, Ion
Banea, Luca Calvarasan, pr. Ionel Florea, pr. Straja, Tiberiu Hentea, Maria Brahonschi si
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multi altii, sunt intre noi cu sufletul si e bine sa-i cinstim mereu alaturi de marile jertfe
legionare. Cu prilejul comemorarii a functionat si un bogat stand de carte si s-au putat discutii
de cunoastere cu oameni mai nou veniti sau care cunosteau trunchiat istoria Miscarii
Legionare. A consemnat Ing. Sorin Olariu (Sursa: site-ul fundației)
„25 Mai 2010 - Comemorare Horia Sima la Sibiu
Marti 25 mai, ora 17, la vechea biserica din Groapa din Sibiu, gazda in ultimii 20 de
ani a tuturor evenimentelor si comemorarilor legionare, a avut anuala comemorare a
Comandantului Miscarii Legionare, Horia Sima.
In prezenta unui numar de 50 de persoane a avut loc o slujba religioasa de comemorare
tinuta de pr. paroh Mitea Constantin si pr. Gheorghe Bogdan. Dupa slujba au avut loc mai
multe cuvantari: ale Pr. Mitea, Pr. Bogdan si dl. Ion Banea. Pr. Mitea a dovedit inca o data in
cuvantarea dansului cat de bine cunoaste lupta legionara si a Comandantului Horia Sima,
aratand ca orice comemorare legionara constituie pentru dansul un prilej de studiu, reflexii si
respect pentru lupta profund romaneasca a Miscarii Legionare.
Pr. Bogdan, in ciuda sanatatii subrede, a adus in atentia ascultatorilor, pe langa piosul
omagiu Comandantului, si lupta legionara sibiana, enumerand personalitati legionare care au
activat in puternicul centru din Sibiu: Nicolae Petrascu, Mitu Banea, Ion Banea, Ion Halmaghi,
Nicu Iancu, Fleseriu, Ion Hanu, Flor Strejnicu, Gh. Brahonschi etc. Lupta legionara e o lupta
a poporului roman care a infruntat o ideologie straina si atee prin munti, inchisori si prin toate
colturile exilului.
Dl. Ion Banea a avut in cuvantarea de final un mesaj mai aspru pentru generatiile
actuale, preocupate doar de interesul material, si care astfel, fara o educatie patriotica
romaneasca, nu-si apara interesele nationale si nu cinstesc memoria inaintasilor. Tot in
cuvantarea dansului a mai dezvaluit un proiect laudabil de a construi un monument in memoria
dr. Ion Banea, o personalitate a satului Vurpar si mai ales a luptei si suferintei legionare. Sorin
Olariu” (Sursa: site-ul fundației)
„13 Ianuarie 2010 - Comemorare Mota-Marin la Sibiu
Sambata 9 ianuarie in Sibiu, la Biserica din Groapa, a avut loc traditionala
comemorare a jertfei eroilor legionari cazuti pe frontul spaniol: Ion Mota si Vasile Marin.
Asistenta formata din aproximativ 60 de persoane a avut parte pe langa slujba
obisnuita si de niste cuvantari in care comemorarea jertfei legionare s-a impletit cu
actualitatea luptei pentru pastrarea traditiilor si spiritualitatii neamului romanesc.
Parintele Ghe. Bogdan si Constantin Mitea au
tinut sa faca o paralela intre superioritatea
morala a jertfei pentru cauza crestina facuta pe
taram spaniol de fruntasii legionari si
minimalizarea din ziua de astazi a tot ce este
romanesc, crestin si national. In cuvantarile
celor doi s-a intarit ideea luptei de a tine flacara
crestinismului si nationalismului romanesc cu
orice pret, aceasta fiind de fapt vibratia trairii
neamului romanesc.
Preocuparile politicianiste si
deviatiile
comportamentale si de crez ale tineretului din
Figure 77. Sursa: Fundația Manu
ziua de astazi nu fac decat sa ne indeparteze
implicit de la crezul national romanesc.
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De aceea, cu orice pret ne revine ca o sarcina morala continuarea comemorarilor
evenimentelor care au facut cinste
neamului romanesc, pentru ca jertfa
inaintasilor sa nu fie uitata nici o clipa.
Cu acordul Preotului Paroh s-a
putut mentine si un stand de carte
legionara.
La Sibiu, traditia comemorarii
Mota- Marin este mai veche chiar decat
comemorarea Capitanului, iar in anii 90
jertfa de la Majadahonda a constituit
prilejul primei conferinte pe aceasta
tema. Nutrim speranta ca aceasta traditie
nu se va pierde, atat in Sibiu cat si in tara,
constituind un prilej de reflectie in toate
mediile romanesti. Sorin Olariu” (Sursa:
site-ul fundației)
„9 Decembrie 2009 - Comemorarea lui
Corneliu Zelea Codreanu la Sibiu
Inca din 1990, la Sibiu
comemorarea asasinarii lui Corneliu Zelea Codreanu si a celor 13 camarazi ai sai, a avut loc
mereu la Biserica din Groapa. Anul acesta, in data de 28.11.
În prezenta a aproximativ 100 de persoane de toate varstele comemorarea, organizata
de filialele locale ale Fundatiei “George Manu” si Partidului “Pentru Patrie”, a avut si un alt
rol. Dupa slujba de pomenire tinuta de preotul greco-catolic Gheorghe Bogdan si preotul
ortodox Constantin Mitea. A urmat un discurs al
parintelui Bogdan.
Pe langa semnificatia istorica si afectiva a
evenimentului, discursul a fost si o rememorare a
luptei nationale duse de Corneliu Codreanu,
impotriva instaurarii regimului comunist in Romania.
Parintele Bogdan a evocat lupta nationala in
anii 30, in inchisorile comuniste, in exilul amar. S. sa
a afirmat ca reperele morale, sociale, culturale,
anticomunismul si credinta in Dumnezeu sunt piloni
ai dezvoltarii morale a neamului romanesc. Avand
Figure 79.Fundația Manu
inca vie imaginea luptatorilor pentru credinta si
dreptatea neamului romanesc aceasta comemorare s-a dorit un prilej pentru propagarea
sentimentelor romanesti si pentru pastrarea traditiilor si valorilor autentice ale neamului
romanesc.
Dupa comemorare si discursuri s-a putut vizita si un stand de carte si fotografii,
organizat de Fundatia George Manu. Comemorarea a fost mediatizata de ziarele sibiene:
Tribuna, Monitorul si Rondul.” (Sursa: site-ul fundației)

Figure 78. Sursă: Fundația Manu

„19 Septembrie 2009 - Buhusi: cei trei legionari asasinati la 22 septembrie 1939 au fost
comemorati pentru prima oara dupa 70 de ani
O delegatie de membri ai filialeilor bacauane ale Fundatiei “George Manu” si Partidului
“Pentru Patrie” au participat sambata 19 septembrie 2009, langa Buhusi, la comemorarea,
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pentru prima oara dupa 70 de ani, a celor trei legionari executati sumar in noaptea de 21 spre
22 septembrie 1939, din ordinul regelui Carol II, in cadrul unui masacru care a facut in toata
tara un numar de 252 de victime in doar cateva ore.
Vasile Avadanei, Nicolae Malinici si Vasile Puiu erau foarte tineri si nu au avut alta
vina decat aceea de a fi cunoscuti ca reprezentanti locali ai Miscarii Legionare. Ei au facut
obiectul ordinului de executie sumara transmis de guvern totalitar carlist, care prevedea
impuscarea fara judecata a trei legionari pe raza judetului Neamt (pe atunci orasul Buhusi
apartinea de acest judet, nu de Bacau, asa cum se intampla astazi). Cei trei tineri au fost
arestati in noaptea de 21 septembrie 1939, dusi la postul de politie si ulterior, legati de maini,
au fost scosi in afara Buhusiului, pe drumul catre manastirea Runc. Executia s-a petrecut in
dreptul ramificatiei catre satul Ciolpani, la circa 3 km de oras. De atunci pe acel loc s-a aflat
aproape permanent o cruce de lemn, distrusa periodic de comunisti dar de fiecare data repusa
la loc de moldovenii credinciosi.
La ceremonia religioasa au luat parte si dl Petru C. Baciu, fostul lider al Rezistentei
anticomuniste din judetul Bacau, precum si dl Petre Velescu, fratele lui Virgil Velescu, si
sustinator al realizarii unor monumente comemorative dedicate eroilor anticomunisti de pe
raza judetului Bacau, cum ar fi monumentul din Parcul Cancicov ori troita de la penitenciarul
Targul Ocna. Pe langa semnificatia religioasa a ceremoniei, prezenta delegatiei s-a dorit o
atitudine in favoarea statului de drept si un semnal pentru impiedicarea in viitor a repetarii
experientelor totalitare care au incalcat dreptul elementar la libertate si viata al cetatenilor,
asa cum a fost si regimul din 1938-1940.” (Sursa: site-ul fundației)
Sâmbătă, 12 Sept. 2009, Fundația “Prof. George Manu” a comemorat nașterea
întemeietorului Mișcării legionare, Corneliu Z. Codreanu la biserica Sf Ilie Gorgani, biserică
în care era nelipsit de la slujbe. Legionari îmbătrâniți prin lupte și pușcării comuniste, tineri
entuziaști de noua cale pe care pășesc, au asistat la slujba religioasă. După împărțirea
ofrandelor, Prof. Mircea Nicolau, președintele Fundației “Prof. George Manu” s-a adresat
celor prezenți:

Figure 80. Sursă: Fundația Manu

„13 Septembrie 2009 - 110 ani de la nasterea lui Corneliu Codreanu
“În această zi de 13 Septembrie, lumea legionară trăiește un moment de nădejde, o nădejde
mai bine conturată, a împlinirii năzuințelor ei. Ne ridicăm capul din mulțimea primejdiilor
care ne-au năpădit până acum și îndrăznim să sfredelim, departe, viitorul. Ziua de 13 Sept.
este ziua nădejdilor împlinirii marilor speranțe ale Neamului românesc. În această zi s-a
născut Corneliu Zelea Codreanu și, odată cu el, predispoziția în destinul fericit al lumii
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acesteia de la sud-estul Europei, primejduită mereu de dușmani, dar încrezătoare în soarta
ei.

Figure 81.Sursă: Fundația Manu. Florin Dobrescu, al treilea de la drepta la stânga, rândul de sus (cămasă verde, legionară).

Pe când trăia Căpitanul, în ziua aceasta - 13 Sept - îl vedeam intrând prin partea din
spate a bisericii Ilie Gorgani și când îl aveam în mijlocul nostru, prezența lui umplea toată
biserica. Căci Corneliu Codreanu avea acest dar miraculos de a-și răspândi prezența în toate
zilele aniversare. Gândurile însuflețite pe care vi le împărtășesc d-voastră acum, mai ales dvoastră, tinerilor camarazi, pregătiți de fapte strălucite, îmi vine greu să le relev numai în
nădejdile noastre. Căci, cum aș putea să nu fiu înfiorat de imaginea României Mari, trăită
acum 70 de ani, pe care evenimentele de la 1940 au desfigurat-o în câteva luni de zile.
România, a cărei imagine de teritoriu rotund a căpătat numai în câteva luni o formă
caricaturală.
Reamintesc aceste lucruri, căci ele s-au petrecut în luna nașterii Căpitanului,
Septembrie. Spuneți-mi unde, în ce parte a gliei noastre, avem prieteni care să se solidarizeze
cu noi când am fi amenințați de un nou jaf teritorial? Întregul nostru răsărit stă și acum sub
umbra unei puteri care ne-a smuls Basarabia, bucăți din sudul Moldovei și Bucovina de Nord.
Expansionismul sovietic de la 1917 este tot atât de viu și în Rusia lui 2009. La Apus unde, în
1940, am pierdut temporar nordul Ardealului, stă la pândă, capabil în orice clipă să ridice
pretenții asupra întregului Ardeal, un stat care dorește să se numească Ungaria Mare.
Unde este țara pe care Corneliu Zelea Codreanu voia s-o facă mândră și frumoasă ca
soarele sfânt de pe cer? De aceea, sărbătorirea lui de astăzi, trebuie să trezească în noi
sentimentul asigurării împotriva tuturor primejdiilor care ne împresoară. Viziunea lui nu poate
să nu fie înțeleasă de ambele generații, cea matură și cea tânără, care pot însufleți România
de astăzi. Corneliu Codreanu este puntea de legătură între ieri și prezent. El este ființa mereu
neadormită a Neamului nostru care abia așteaptă să se ridice din somnul ei și să solidarizeze,
într-o unitate strălucită, aspirațiile ambelor generații ale lumii noastre. Să nădăjduim că ziua
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de astăzi, dominată de ființa lui Corneliu Codreanu, va fi fermentul reconstituirii a ceea ce,
altădată, numeam România Mare.Așa să ne ajute Dumnezeu!” (Sursa: site-ul fundației)
„10 Ianuarie 2009 - Mota si Marin comemorati la Bucuresti

Figure 82. Sursă: Fundația Manu

Fundatia “Prof. George Manu” a organizat
sambata 10 ianuarie 2009 un parastas in memoria
luptatorilor Ioan Mota si Vasile Marin, cazuti la 13
ianuarie 1937 in Spania, ca voluntari in fortele
armate nationaliste, luptand impotriva regimului
comunist instaurat in Peninsula Iberica prin
spijinul direct al URSS.
Circa 50 de persoane, tineri si batrani, s-au
adunat la biserica Sf. Ilie Gorgani din Bucuresti,
lacas unde, in februarie 1937 au fost depuse sicriele
cu ramasitele pamantesti ale celor 2 lideri
legionari, dupa aducerea lor in tara.” (Sursa :
site-ul fundației)

3.

Asociația Rost, finanțare europeană pentru promovarea membrilor Mișcării
Legionare
Asociația religioasă „Rost” a primit, în anul 2012, 70.000 de euro finanțare de la Uniunea
Europeană pentru proiectul „În spatele Cortinei de Fier – România, studiu de caz”. Finanțarea
a fost asigurată prin programul „Active European Remembrance”.
Proiectul „În spatele Cortinei de Fier” a vizat explicit comemorarea luptătorilor
anticomuniști din munți. Întregul proiect practică însă amalgamul istoric, comemorând,
laolaltă, luptători anticomuniști autentici și legionari care au luptat împotriva comunismului.
În niciuna dintre secțiunile publice ale acestui proiect nu sunt disponibile informații despre
apartenența unora dintre luptătorii anticomuniști la Mișcarea Legionară. Acest fapt constituie
o premieră europeană finanțarea comemorării criminalilor și a victimelor lor.
În cadrul proiectului a fost realizat un film documentar, expoziții de fotografie, vizionări
ale filmului și dezbateri.
Următoarele organizații au fost nominalizate ca și parteneri în proiect: Asociaţia Rost
România / www.rostonline.ro, Centrul de Studii în Istorie Contemporană (România), Study
Centre for National Reconciliation (Slovenia),Berlin Hohenschönhausen Memorial
(Germania),Occupation Of Latvia Research Society (LOIB), (Letonia), The Institute for the
Information on Communist Crimes (Suedia), Orthnet Foundation (Polonia), Asociația„
Sf.Mina” (România), I.N.T.E.R. (Institutul Român de Studii Interortodoxe,
Interconfesionale și Interreligioase), Administrația Națională a Penitenciarelor (România);
Parteneri financiari şi logistici: Fundaţia Konrad Adenauer România, The Aspera Educational
/ Aspera ProEdu Foundation, Boston and Braşov, Fundaţia „Sfinţii Închisorilor”, Fundaţia
Creştină „Părintele Arsenie Boca”, Five’s International, We Are Here, Muzeul Ţăranului
Român.
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Figure 83. Anunțul de atribuire a finanțării europene în valoare de 70.000 de euro: Behind the Iron Curtain – Romanian case
study.

Asociația Rost a luat deseori poziții publice în favoarea unor membri ai Mișcării
Legionare, iar revista și site-ul au publicat deseori editoriale antisemite.
De exemplu, în data de 20 aprilie 2013, sub titlul „Ce mort mai trebuie scuipat?”,
rostonline.ro a publicat un editorial semnat de către Răzvan Codrescu, în care acesta face
afirmații stereotipe, dezumanizante despre evrei și numește Holocaustul un „mit urban”,
„popagadistic”, „neguțătoresc”.
Cităm: „De « reconsiderarea critică a trecutului» nostru se ocupă, ca de obicei, fraţii
evrei (de reconsiderarea critică a trecutuluilor, desigur, nu îndrăzneşte să se ocupe nimeni). No mai fac poate, ce-i drept, cu zelul de altădată (s-au mai uzat şi ei, s-a mai plictisit şi lumea,
iar adevărul a luat prostul obicei să mai iasă şi el din cînd în cînd la iveală, mai din documente
pînă nu demult inaccesibile, mai din «viul vieţii», mai din– last but not least – indiscreţia cîte
unui evreu onest sau cu «ură de sine» …).
Sigur că evreul care aşa a apucat (şi cam din asta trăieşte – şi nu trăieşte rău) nu
poate să nu-şi mai arate muşchii– culpabilizator şi vindicativ– măcar din cînd în cînd, oricît
ar fide obosit, fizic sau mental, şi oricît de spectrali ar fi devenit, cu vremea, adversarii lui
reali sau închipuiţi. Totul trece (a trecut), numai”Holocaustul”rămîne: nu holocaustul cu h
mic (care a fost o tragică şi reprobabilă realitate istorică a secolului trecut, la rînd cu atîtea
altele) – cum bine observă, în”ura lui de sine”, un Norman Finkelstein -, ci Holocaustul cu H
mare, Holocaustul propagandistic şi neguţătoresc, cel al celor “şase milioane” de pe aiurea
şi al celor și al celor “patru sute de mii” din România (deși altminteri ni se tot repetă că…
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“nu cifrele contează”), singurul mit contemporan care nu are voie să cadă sub nici o
demitizare,
care e garantat și apărat legal cu amenda, cu pușcăria, cu oprobriul public, ba chiar predat
în școli (mai nou, la concurență cu educația homosexuală). E un fel de “încremenire în
proiect”, din ce în ce mai ridicolă, dar nu și mai puțin profitabilă, pentru că întreține printre
neevreii majoritari și “cuminți” un fel de timorare și teamă perpetuă, eticheta de “antisemit”
fiind stigmatul curent cel mai greu și mai impardonabil (orice ți se poate ierta sau tolera în era
globalizării: să fii criminal, trădător, hoț, sacrileg, demagog, pervers, comunist, securist,
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turnător, traseist, baron, mogul, mason, satanist, necromant, imbecil, analfabet, mitocan,
manelist, depravat, parșiv, șpăgar, cartofor, sexist, impostor, plagiator, bestie, putoare, parazit,
lingău, fripturist, bețiv, narcoman, canibal… – orice, în afara prezumției de “antisemitism”!).
O dată ce ți s-a spus “antisemit” se subînțelege automat că ești – mai pe față sau mai
în ascuns – fascist, nazist, legionar, terorist, reacționar la puterea a zecea, drac gol, leghiune!
Cum să nu tremure bieții gentili “de bine”, cum să nu se jure ei pe ce-au mai scump, cum să
nu-și scuipe ei chiar și morții, la o adică?!
Aceasta devine mai ales, pe zi ce trece, specialitatea noastră de integrați în Europa
vițelului de aur: scuipatul morților, la comandă, iarăși și iarăși, dacă asta e pe placul suveran
al “fraților noștri mai mari” (vorba papei de la Roma). “Arătați-mi pe ce mort să mai scuip!”,
imploră la tot pasul – din grai, din priviri, din spinarea încovoiată, din capul plecat, din “inima
ca un cur” – cetățeanul “corect politic” al României reziduale. Să scuip pe de-alde Valeriu
Gafencu? Pe Gafencu scuip, mama lui de mistic legionar! Am scuipat eu pe Eminescu, flegmă
și muci l-am făcut! Ce mai contează un Gafencu, acolo?! (Stai, jupâne, nu da, că acu’ scuip,
ți-am zis, numai să-mi adun și eu flegma, ce dracu’!)
Mai nou, în întâmpinarea elitelor euro-democratice de politruci intelectuali, ca să nu
mai fie stresați de incertitudini sau orbiți de voluptatea larvară a stupirii (și să-și risipească
anapoda talanții umorali, mulți-puțini câți sunt), a descins taman în moțul Bucureștiului,
tocmai din Germania untului comunitar (pe unde linge de prin 1987, dar nu poate să doarmă,
tot de pe atunci, de grija românilor de la ei de-acasă), d-l William Totok, vajnicul monitor al
“antisemitismului” mioritic (care, dacă nu există, trebuie inventat), ce ar fi român de-al nostru,
dacă nu s-ar da neamț, și ar fi neamț de-al lor, dacă n-ar fi tăiat împrejur. Nobilul mesaj
umanitar, justițiar și pretins academic cu care a sosit la Jockey Club-ul din București (joi 18
aprilie 2013, de la ora 17 – a las cinco de la tarde, vorba poetului omorât de fasciști) a fost
unul simplu (ca să nu zic simpluț) și clar ca bună ziua: următorul mort la rând, pe post de
“scuipătoare” publică, e timpul să fie (de ce-om fi așteptat atât?!) banditul legionar, grecocatolic și evreofag (ce dovezi, dă-le dracu’ de dovezi, n-ați văzut, din film măcar, că avea săpun
la gură?!) numit, cât se poate de reacționar, Ion Gavrilă Ogoranu (1923-2006), “marele”
rezistent anticomunist verde-n cerul gurii, “marele” luptător din munți scăpat și teafăr, și
nebăgat la zdup, care a luptat – vă spun eu, William Totok, adevăratul disident din anii ’70!
(nu-mi ziceți “Thomas”, dați-vă dracu’, că n-oi fi eu singurul cu nume de cod!) – nu pentru
libertate și democrație (ca țărănisto-liberalii cinstiți la Sighet, cu voie de la Elie Wiesel), ci
pentru caii lui verzi de pe pereți și pentru frustrările lui confesionale, în cârdășie cu alții de
aceeași teapă (care au fost mai proști sau mai nenorocoși și au murit degeaba pe acolo), în
vreme ce noi, generația “obsedantului deceniu”, mai evrei sau mai puțin evrei, creșteam ca
vai de capul nostru, pentru adevăratul ideal anticomunist al euromarxismului (pe care el l-a
întinat până la moarte).
Cam asta am avut să vă spun, nu vreau să abuzez: da, a luptat în munți; și da, a fost
legionar. Și greco-catolic, pe deasupra (ah, pivnițele Vaticanului!). Cum adică știați? Nu știați
nimic! Am venit eu să vă spun, academic, din Germania! N-auziți? A luptat în munți prelucrat
de episcopul Suciu și a fost frățior de cruce legionară! Ce vreți mai mult? Ce dovezi, ce
interpretări, ce documente inedite?! E de notorietate publică, uite, scrie și pe internet (dați-mi
voie!). Hai să nu mai pierdem timpul! Trageți repede concluzia care se impune și scuipați:
scuipați vârtos pe el și pe ai lui, scuipați științific (păi ce vorbesc eu aici?!) pe toată rezistența
lor din munți, scuipați răscumpărător pe toată legenda asta tâmpită care nu ne lasă să dormim
pe noi, evreii români, evreii nemți, evreii unguri, jidovii rătăcitori de pretutindeni și
dintotdeauna, frații voștri mai mari! Scuipând veți dobândi!
Alături jubilează la unison, transfigurați (știința e irezistibilă!), Michael Shafir,
Alexandru Florian, Lya Benjamin, Gabriel Andreescu… toată gașca-n păr a monitorimii de
șase stele (cu “libăralul” neaoș Dinu Zamfirescu soprană de coloratură).
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Sigur, “conferința”, genială și exhaustivă, nu s-a intitulat “Ce mort mai trebuie
scuipat” (aceasta e doar ceea ce trebuia să se înțeleagă bine, ca morală a fabulei), ci, cu
eleganță strategică, “Reconsiderarea critică a trecutului – între mit și minimalizare. Despre
Ion Gavrilă Ogoranu și rezistența armată anticomunistă din România”. Iar ca să facă d-l Totok
acest tur plictisit și urechist de deșteptăciune demitizant-mobilizatoare (“Ehei, cum le zici
matale, bobocule, mai rar cineva!”), și-au dat mâna și și-au trâmbițat egida Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și Institutul
Național (?) pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” (cu resturi de orgasm
din orgia anti-Gafencu, care tocmai a speriat Tg. Ocna și comisia de canonizare din Deal).
Instituționalizarea scuipatului pe morți (cu banii contribuabililor) dă un plus de greutate chiar
și flegmei celei mai firave.
Five o’clock: mesajul a fost lansat (cine și de ce s-ar sinchisi de cei câțiva cârtitori
strecurați în sală, mai tineri sau mai seniori, înjurați birjărește și amenințați cu plângeri
penale, apoi lăsați mai ales în grija fraților Muraru – “dintre noi, cu noi, pentru noi”) și toți
cei implicați au mai bifat o “acțiune”, fără îndoială bine remunerată de cine are și poate (că
chiar pe degeaba nici morții n-ar merita scuipați, oricât de verzi sau de violete le-ar fi
mormintele).
Cine va urma la rând? Poate părintele Gheorghe Calciu (alt legionăroi cu aură de luptător
anticomunist, ba încă ortodox sadea și trăgând a “sfânt al închisorilor”, ca și tuberculosul de
Gafencu, postul Paștelui mamii lui!), că tot se împlinesc la toamnă 7 ani de când moartea l-a
prefăcut în “scuipătoare” ideală pentru toată ordonanța valahă de șabăs-goim tari în
flegmă…”
4. Preot creștin-ortodox și profesor nesacționat după comentarii antisemite
Andrei Lehaci, preot creștin-ortodox la biserica Mehala din Timișoara a fost înregistrat
exprimându-se în fața studenților la teologie, cât de mult îi urăște pe romi și cât de mult îl
apreciază pe mareșalul Antonescu : (despre romi) „Dacă l-aș prinde la semafor aș trece cu
mașina peste el, înainte și înapoi aș trece peste el, înainte și înapoi. Mă, dacă Antonescu a
făcut un lucru bun, a făcut că i-a exterminat. Mă, daca ar mai fi trait un an bată-i Dumnezeu,
să mai fi trăit". "Mă, Antonescu e un sfânt, un martir. Bă, nu fiți ghiolbani, nu fiți ghiolbani, nu
vă uitati în gura la toți ghiolbanii care l-au exterminat pe Antonescu. Mă, un an dacă ar mai fi
trăit Antonescu, mă bată-i Dumnezeu."
Declarațiile au fost postate pe internet în data de 17 februarie 2014. Conducerea Bisericii
Ortodoxe Române a decis să îl demită dintr-o poziție parohială minoră, dar să îi permită să
continue fie preot.
De altfel, pe site-ul bisericii pot fi găsite toate serviciile religioase pe care acesta le prestează :
http://bisericamehala.ro/Pagina/Afisare/Sponsori

5. „Acatistul Mucenicului Mărturisitor Codreanu”
Costel Condurache, membru al Asociației „Prezent!” a
publicat un un acatist pentru liderul Mișcării Legionare,
Corneliu Zelea-Codreanu. Cartea este de vânzare pe internet
la prețul de 15 lei, iar predarea se face personal.
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Figure 84. Sursa: miscarea.net

6.

„Sfinții Închisorilor”

Mai multe organizații și persoane militează deschis pentru acordarea unor titluri de
onoare, înalte distincții religioase și canonizarea unor legionari luptători anticomuniști
care au fost preoți sau au trecut la preoție. Valeriu Gafencu este unul dintre aceștia.
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VII. CAZURI SOLUTIONATE
1.

Radu Mazăre, tunsoare similară cu a lui Hitler

Figure 85. Sursa: adevarul.ro

În data de 19 noiembrie 2014, la jurnalele de știri ale televiziunilor au fost prezentare
imagini cu primarul Radu Mazăre la unul dintre procesele sale. Cu această ocazie, MCA
România a constatat asemnănarea izbitoare dintre tunsoarea primarului Constanței și dictatorul
Adolf Hitler.
Având în vedere antecedentele primarului Mazăre și faptul că acesta s-a prezentat în fața
judecătorilor cu aceast look, MCA România a depus o plângere penală și i-a adresat, public,
următorul mesaj primarului:
MCA Romania consideră gestul primarului Radu Mazare, cel de a se prezenta public si in
fata judecătorilor cu o infatisare (tunsoare, mustata) care o copiază pe cea a lui Adolf Hiltler
ca fiind scandalos si provocator.
La numai două zile după ce un cetatean roman, etnic german, a devenit Presedintele
Romaniei, primarul Radu Mazare a aparut public cu o tunsoare de tip Adolf Hitler. Este o
dovada, credem noi, de sfidare deliberata care sustine atat solicitarile noastre repetate cu privire
la promulgarea Legii 107/2006, in ultima ei forma modificata cat si avertizarile noastre repetate
cu privire la tolerarea unor astfel de aparitii publice a unor functionari publici care sunt
retribuiti inclusiv din taxele si impozitele platite de toti cetatenii romani, indiferent de
apartenența lor etnică, religioasă, etc.
Reamintim ca in 2009 primarul Radu Mazare a defilat in public in uniforma nazista. Fapta
sa a rămas nesanctionată politic si juridic. Plangerea impotriva lui Radu Mazare a fost tratată
netransparent, eronat si partinitor, fapt care a permis “recidiva” domnului Mazare, care
considera ca aceasta este modul cel mai adecvat de a se prezenta, ca persoana publica, in fata
cetatenilor romani.
De această dată, Radu Mazăre s-a manifestat responsabil și a remediat situația scandaloasă.
MCA România a notificat autoritățile judiciare de retragere plângerii la adresa lui Radu
Mazăre.
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2. Ambasadorul României în Armenia face glume cu evrei și genocidul armean
MCA România a luat cunoștință declarațiile domnului Sorin Vasile, ambasadorul României
în Armenia și a emis următorul comunicat :
„MCA Romania solicita Presedintiei României să ia, de urgenta, masurile care se impun ca
urmare a declaratiilor antisemite și homofobe facute de către Ambasadorul Romaniei in
Armenia, domnul Sorin Vasile.
În discursul său ținut la Universitatea Americană din Erevan, în data de 19 noiembrie 2014,
ambasadorul României a popularizat stereotipuri religioase, antisemite și homofobe,
amestecând glume despre evrei cu genocidul armean. Răspunzand întrebărilor studentilor și ale
presei, în opinia noastră, domnul Vasile a făcut comentarii de o ignoranță crasă, de o lipsă totală
de respect și deplină iresponsabilitate. Domnul Vasile a „expediat” genocidul armean într-o
frază, a făcut comparații homofobe și a glumit despre contabili evrei lacomi, gata să încalce
legea doar pentru profit, un stereotip clar antisemit.
Declarațiile ambasadorului României a fost făcute publice de către o publicatie locală, Civil
Net, și sunt disponibile online. 29
Conform datelor MCA Romania, acesta este, de departe, cea mai clară dovadă de
antisemitism la nivel inalt, depășind cazurile „Șova” și „Neamțu”, care ulterior au retractat
declarațiile făcute, aducând înapoi memoria anilor 2004, când declarațiile antisemite erau
comune printre puternicii zilei.
Acest incident este pur și simplu revoltator. Unii dintre cei implicati în incidente similare,
și-au asumat responsabilitatea și au retractat declarațiile inițiale. Domnul Vasile a refuzat să își
ceară public scuze, angajând reputatia și responsabilitatea României pentru aceste declarații.
MCA Romania reamintește parlamentarilor că ar trebui să actualizeze legislația antirasistă
și să întărească rolul educației.”
MCA a constatat că Ministerul Afacerilor Externe a reacționat prompt și corect.
Ambasadorul Sorin Vasile, în discuția cu MAE și MCA si-a prezentat scuzele, care au fost
acceptate și înțelese, cazul fiind închis.
3. „Mareșalul Antonescu – erou la Radio România Cultural”
În emisiunea „Memoria Secolelor”, cu Gabriela Vasilescu, difuzata pe data de 17 August
2013, postul de Raradio Radio Romania Cultural a promovat imaginea Mișcării Legionare și a
Maresalului Ion Antonescu, ca entități care nu ar fi avut nici o legătura cu antisemitismul și cu
crimele comise împotriva evreilor.
„Mareșalul Antonescu va rămâne și el aceeași personalitate de excepție, în ciuda tuturor
mistificărilor și a documentelor contrafăcute într-un mod grosolan, puse în circulație fără jenă.
(…) Pe zi ce trece, în țara noastră, dar și în străinătate, se încearcă acreditarea ideii că în țara
noastră ar fi existat organizații antisemite”, au fost afirmațiile făcute în emisiune.
Conducerea Radioului și-a exprimat dezacordul față de aceste afimații printr-o poziție fără
echivoc: „Radiodifuziunea Română îşi exprimă regretul şi se delimitează faţă de afirmaţiile
formulate de doamna Gabriela Vasilescu în cadrul emisiunii „Memoria secolelor”, difuzată
pe postul Radio România Cultural, în data de 17 august 2013. SRR precizează că ideile
exprimate de doamna Gabriela Vasilescu, realizatoarea emisiunii, reflectă opinia sa personală,
una absolut regretabilă ţinând cont de adevărul documentelor şi de istoria comunităţii evreieşti
din România.

29

http://civilnet.am/2014/12/03/morality-according-to-the-romanian-ambassador/
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Acest incident nefericit nu poate pune în umbră îndelungata şi excelenta colaborare între
Radio România şi comunitatea evreiască, dialogul constant şi încrederea reciproc acordată
pentru informarea corectă a publicului şi pentru facilitarea accesului la adevărul istoric. Radio
România va rămâne fidel şi consecvent statutului său de serviciu public, garant al informării
corecte, promotor al multiculturalismului şi al valorilor democratice.”
4.

Colind antisemit la TVR : „Jidovan afurisit”

În data de 10 decembrie 2013, MCA România a adresat următorul protest Președintelui
României, Traian Băsescu și Premierului României, Victor Viorel Ponta:
„Ne adresăm dumneavoastră cutremurați de faptul că postul public de televiziune TVR 3 a
difuzat, în cadrul unei emisiuni de prezentare a tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă și care
dorește să „reflecte lumea românească de la sate”, un colind cu următorul text:
„A născut un fiu frumos / Anume Iisus Hristos / Toată lumea i se-nchină, / Numai
jidovii-l îngână. / Jidovan afurisit / Nu l-ar răbda Domnul sfânt / Nici în cer, nici pe pământ..
Numai la corlan (= horn), la fum, / Acolo-i jidovul bun, / Să iasă șfară (= fum) în drum”.
Prezentatoarea TVR din Cluj încheie colinda astfel: „Mulțumim de colindă, mulțumim
de colinda!”
Este revoltător că nici moderatoarea și nici participanții la emisiune nu s-au sesizat
asupra textului profund antisemit care incită la arderea evreilor. Descalificant este și
comunicatul dat publicității de TVR 3, după ce Revista 22, Grupul de Dialog Social și
Hotnews.ro au remarcat antisemitismul fără margini promovat de Televiziunea Română. Modul
în care TVR 3 încearcă să se distanțeze de efectele faptului că realizatorii emisiunii au
transformat TVR-ul într-o platformă de distribuire a antisemitismului de tip religios este un
aspect care nu poate fi tratat cu înțelegere.
Colindătorii care cântă astfel de colinde, în timp ce își fac semnul crucii, nu au nimic
cu spiritul creștinesc care îndeamnă la dragoste între oameni și nu la arderea „jidovilor”. Iar cei
care permit astfel de manifestări antisemite nu au ce căuta în instituțiile publice ale statului.
Indignarea noastră este amplificata de un alt eveniment care a avut loc pe data de 01
Decembrie 2013. De Ziua Națională, legionari, reprezentați ai Mișcării Legionare reactualizată,
îmbrăcați in uniforme legionare, au defilat și au abordat, în spatii publice centrale ale Capitalei
României, în timpul zilei, însemne legionare și salutul nazist. Unele dintre aceste scene
incredibile și odioase au avut loc în preajma unor monumente din București, monumentesimbol ale României. Din informațiile postate pe internet rezultă că această manifestare a
Mișcării Legionare a fost autorizată de către Primăria Capitalei.
În urma cu câteva luni, Radio Romania a difuzat o emisiune în cadrul căreia
realizatoarea i-a ridicat în slavi pe cei care au comis crime împotriva evreilor în timpul celui
de al doilea război mondial și a negat Holocaustul.
Domnule Președinte, Domnule Premier, suntem pur și simplu consternați. Aceste
manifestări publice nu ar fi fost posibile fără lipsa de acțiune a autorităților, fără indiferenta sau
chiar încurajarea Bisericii Ortodoxe care sprijină antisemitismul religios și reabilitarea
memoriei unor „sfinți” naționalist-legionari ( a nu se confunda cu patrioți) care au mâinile
pătate de sânge.
Domnule Președinte, Domnule Premier, ne adresam domniilor voastre pentru că, din
monitorizarea noastră, remarcăm o recrudescență a antisemitismului în România. Remarcam o
atitudine negativă, o reticență evidentă față de necesitatea de a lua masuri și de a acționa
împotriva antisemitismului care, în ciuda repetatelor declarații politice făcute la nivel
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internațional, în ciuda angajamentelor luate în timpul vizitelor și întâlnirilor cu reprezentați ai
organizațiilor evreiești din străinătate, colcăie în anumite medii ale societății. In opinia noastră,
evenimentele mai sus enumerate nu sunt întâmplătoare.
În acest context, vă rugăm să luați toate măsurile necesare, până nu este prea târziu,
pentru ca cetățenii români de altă etnie și religie să nu fie puși în pericol, pentru ca România să
nu devină, din nou, prizoniera unui trecut care i-a distrus o dată viitorul.”
Postul public de televiziune a fost sancționat cu o amendă de 20.000 euro. Directorul
ansmblului a demisionat. MCA România a fost citată, în calitate de pârâtă, într-un proces
deschis, în urma acestui protest, la Judecatoria din Cluj.
5. Daniel Șova : „Nu au fost uciși evrei!”
În data de 5 martie 2012, în cadrul unei emisiuni televizate moderate de către jurnalistul
Andrei Gheorghe, la postul de televiziune The Money Channel, politicianul Dan Șova, a făcut
afirmații prin care a negat moartea a peste 13.000 de evrei uciși în 1941 la Iași.
„Nu s-a petrecut niciodată în România ce se spunea că s-ar fi petrecut. Nu au fost ucişi
evreii. Datele istorice arată că la Iaşi au fost omorâţi 24 de cetăţeni români de origine
evreiască, de soldaţii din armata germană”, a declarat Șova.
Jurnalistul și realizatorul Andrei Gheorghe a reacționat prompt și profesionist, detașânduse de afirmațiile invitatului său și precizând clar că nu le împărtășește și că aceste contravin
adevărului istoric.
MCA Romania, împreună cu Romani CRISS, au inaintat o plângere penală împotriva lui
Dan Șova. Ca urmare a acestor afirmații iresponsabile și cel puțin ignorante, Dan Șova, după
ce a fost destituit din funcția de purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat (PSD), s-a
deplasat la Muzeul Holocaustului din Statele Unite ale Americii, unde s-a documentat asupra
crimelor comise de regimul mareșalului Ion Antonescu.
La întoarcere, Dan Șova a făcut declarații publice prin care s-a scuzat pentru negarea
pogromului de la Iași și a explicat situația creată, acuzând lipsa de cunoaștere și lipsa de
educație pe tema Holocaustului din Romania.
În urma reacțiilor internaționale stârnite de acest caz si dupa interventiile organizatiilor
ADL (Anti-Defamation League) din SUA si Centrul Simon Wiesenthal din Israel, MCA
Romania, organizatie afiliata ADL care colaboreaza cu Centrul Simon Wiesenthal, a raspuns
pozitiv la solicitarea Dlui Sova de a I se acorda posibilitatea sa clarifice aspecte legate de
afirmatia sa.
După o primă întâlnire cu MCA Romania, a urmat o a doua întâlnire cu organizațiile
evreiești întrunite în Forumul pentru Combaterea Antisemitismului în Romania.
În cadrul celor doua întâlniri au avut loc discutii în urma carora putem afirma că Dan
Sova nu este nici antisemit și nici negaționist. Dan Șova și-a asumat următoarele
responsabilități, pe termen lung, pentru a convinge că declarațiile sale au fost un accident:
1) Susţinerea Programei de predare a Holocaustului din România – în licee şi facultăţi,
astfel încât tinerii din România să fie puşi la curent cu realităţile istorice obiective, pentru ca
greşeli de genul celor făcute de mine din necunoaştere să nu mai fie posibile în viitor;
2) Susţinerea şi dezvoltarea proiectului “Marşul Vieţii”. În aprilie 2012, o delegaţie de
43 de persoane, elevi din 7 şcoli din Bucureşti, profesori de istorie, echipe TV au participat la
Marşul Vieţii, eveniment care are loc în fiecare an la Auschwitz;
3) Susţinerea activă şi fermă, în Parlamentul României, a modificării Legii 107/2006 conform scrisorii pe care ADL a trimis-o în atenţia domnului premier şi conform propunerilor
pe care le vom agrea împreună (subsemnatul este specialist în domeniul juridic);
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4) Crearea cu ajutorul ADL/MCA şi a Institutului de Cercetare a Holocaustului a unor
cursuri permanente care să devină parte din curricula celor care urmează facultăţile de drept,
jurnalistică şi istorie, Academia de Politie, Institutul de Magistratură şi alte forme de
învăţământ care formează formatori ai noii generaţii;
5) Susţinerea unor proiecte online (iniţiate şi dezvoltate de MCA) menite să prezerve
memoria culturii evreieşti din România.
Apreciem eforturile depuse de Dan Șova, atunci când reacțiile față de negarea
exprimată au fost imediate și ferme, pentru a remedia carențele de educație care l-au pus în
această situație penibilă. Pe termen lung, promisiunile făcute de Dan Sova în public nu au
devenit realitate.
Necesitatea creșterii nivelului de educație pe acest subiect reiese și din reacția
susținătorior PSD, care nu au înțeles de ce Dan Șova a fost sancționat. Astfel, chiar pe blogul
actualului premier Victor Ponta, au fost aprobate două comentarii care pun sub semnul
întrebării existența Holocaustului, drept la răspuns la anunțul privind demiterea lui Dan Șova
din funcția de purtător de cuvânt al PSD:
„Miriam Radulescu March 7, 2012 at 6:33 pm #
HOLOCAUST, Ma tot gandesc de ce am ramas cantonati in istorie in sabloane ?.Un om se
poate intreba cred ca si astazi ,de ce nu s-au opus vehement in vremea deportarilor toate
popoarele?Acceptarea tacita a acestora a dus inevitabil in contextul secatuirii de resurse a
Germaniei
de
atunci
la
astel
de
orori
de
neimaginat
.
Nu pot insa sa cred ca germanii, care sunt un popor evoluat , a adus la ea acasa milioane de
oameni ca sa-i omoare! Daca era sa-i omoare , ii omora pe loc, si nu chetuiau atat cu
transportul , cu constructia de lagare pt cazare, cu masa , echipamentul , cu paza , cu lumina
, cu apa , si altele .Pragnatici nemtii ar fi ales metoda cea mai simpla , povesti inventate si
executii pe loc !NU STIU CE A FACUT DOMNUL SOVA , DAR CRED CA TREBUIE SA
INCETAM SA CROIM PE TOTI DUPA PATUL LUI PROCUST ,SI CA ORORILE NU SE
INDREAPTA NICIODATA ,SUNT UN FAPT DE ANALIZAT SI NU DE ETICHETAT!”
Cel de-a doile comentariu aprobat și publicat pe blog este următorul :
„ George March 7, 2012 at 11:18 pm #
Domnule Ponta, nu v-ati gandit sa faceti un fel de AIPAC si in Romania ca s-asa Romania nu
mai e demult a Romanilor. Mi se pare jenanta ostracizarea unui om care din
prostie/necunoastere/opinie personala a facut o afirmatie intr-o tara “democratica”. Romania
suverana este o gluma, ori ca e “condusa” de PDL ori de USL. Reactiile organizatiilor sioniste
sunt la fel ca reactiile anti-semite de-a lungul istoriei. Ele se alimenteaza una pe alta si la
cateva sute de ani se lasa cu cate un holocaust, pogrom, cruciada etc. Trimiterea la muzeul
holocaustului a unui cetatean roman care a facut o afirmatie mi se pare ca si trimiterea in
puscarie de catre tortionarii comunisti a elitei intelectuale romanesti in anii 50. Imi e rusine
pentru ca sunt sclav intr-o tara numita Romania care teoretic ar fi suverana.”
6. Mihail Neamțu – poezie Radu Gyr
În luna noiembrie 2012, președintele partidului Noua Republică, Mihail Neamțu, a recitat
o poezie scrisă de către Radu Gyr, membru de frunte și ideolog al Mișcării Legionare.
Politicienii Vasile Blaga și Mihai Răzvan Ungureanu s-au delimitat fără echivoc de gestul lui
Mihail Neamțu și au condamnat orice încercare de reabilitare a unor personaje sinistre și
mișcări extremiste.
Mihai Neamțu și-a prezentat scuze public și s-a delimitat de orice formă de rasism sau de
simpatie față de Mișcarea Legionară.
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7. Mihai Sturzu – promovare pe Facebook a fotografiei mareșalului Antonescu
În data de 4 decembrie 2014, deputatul PSD Mihai Sturzu a promovat, pe pagina sa de
Facebook, imaginea mareșalului Ion Antonescu. MCA România i-a adresat următoarea
scrisoare deschisă:
Stimate Domnule Sturzu,
În urmă cu câteva zile, ICCJ a emis o hotărâre conform căreia paginile Facebook sunt
platforme media (online) publice.
În acest context, dvs distribuiți, pe pagina dvs. de Facebook, imaginea Mareșalului Ion
Antonescu care, pentru unii este erou național, dar, pentru noi, este un criminal de război sub
conducerea căruia peste 280. 000 de evrei au fost înjosiți, batjocoriți, torturați, omorați singura
lor vină fiind faptul ca s-au născut evrei.
Funcția pe care o dețineți în PSD vă obligă să cunoașteți legislația în vigoare. Astfel, ar
fi trebuit să știți ca dvs., prin găzduirea și afișarea imaginii respective și a mesajului alăturat,
încălcați legislația în vigoare. Mai mult decât atât, mesajele postate pe pagina dvs, prin care
ați fost atenționat asupra situației generate, au fost, până în prezent, ignorate.
Faptul că ignorați aceste mesaje de avertizare indică faptul că dvs mentineti, în mod
deliberat, starea care contravine legislației în vigoare.
Întrebarea este: sunteți cu adevărat un admirator al Mareșalului Ion Antonescu sau sunteți o
alta victimă a ignoranței cu privire la Holocaustul evreilor din Romania?
Oricare ar fi răspunsul, dvs vă faceți vinovat de încălcarea legii.
Mihai Sturzu a replicat, pe Facebook, după aparția publică a scrisoarii: „Abia acum am
văzut postarea respectivă. Am șters-o și am rugat și autoarea să scoată numele meu de acolo.
Vă mulțumesc pentru atenționare.”
8. „Academia Română – definiția cuvântului « jidan »“
MCA România a solicitat Academiei Române, încă din anul 2003, schimbarea definiției
cuvâmtului „jidan” și precizarea conotațiilor antisemite și rasiste pe care acesta le poartă. Până
în 2010, cuvântul „jidan” a fost definit după cum urmează:
• În Dicţionarul limbii române (DEX), ediţia din 1998, cuvântul “JIDAN” era definit ca
un cuvânt popular şi peiorativ.
• În DEX, ediţia a II-a din 2009, cuvântul “JIDAN” a fost redefinit şi prezentat publicului
larg ca un cuvânt familiar care poate fi folosit în loc de cuvântul “evreu”.
• În DEX, editia a II-a din 2009, cuvântul “familiar” este definit astfel: adjectiv folosit în
vorbirea obişnuită: simplu, fără pretenţii. * simplu, prietenos, apropiat.
Ca urmare a demersurilor inițiate si conduse de MCA România, Liga Anti-Defăimare din
Statele Unite și Centrul de Resurse Juridice, din 16 august 2011 Academia Română a revizuit
definiția în cauză adăugând expicația „cu sens peiorativ, nerecomandat”.
Nu este definiția propusă de MCA România, dar este un pas înainte în recunoașterea
cuvântului JIDAN și a derivatelor sale, ca o expresie clară a antisemitismului.
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9.

„Mihnea Năstase, svastica”

La petrecerea de Haloween din anul 2010, de
la un liceu elvețian, Mihnea Năstase, fiul cel mic
al fostului premier al României, Adrian Năstase,
și-a desenat svastica pe braț. Cazul a fost
dezvăluit de publicația „Kamikaze”, care a
publicat și fotografia.
Adrian Năstase a anunțat public pe blogul
său: „Internship la “Elie Wiesel” / Publicat iunie
1, 2010 (General 103 Comments)
Am aflat zilele acestea ca fiul meu, Mihnea, a
facut o boacana in strainatate. Nu stiu cati dintre
voi au auzit, dar el a plecat sa invete, cu o bursa,
in strainatate – bursa pentru care ii sunt extrem
de recunoscator lui Dimitrie Sturdza -, chiar in
perioada in care Mihnea incepea sa aiba
neplaceri, cu copiii la scoala, in urma
scandalurilor cu dosarele mele, din 2006. Aflat in
afara tarii, si la o varsta teribilista, a participat
la o petrecere. Acolo, mai multi pusti pictau, la
intrarea in club, diverse semne pe maini, pentru
Figure 86. Sursa: kmkz.ro
a fi recunoscuti cei care ieseau si apoi reveneau.
Printre acestea, si zvastici. Am fost revoltat sa aud lucrul asta, tocmai pentru ca stiu cat de
dureroasa este aceasta tema. Nu cred ca varsta poate fi o scuza pentru un astfel de gest si,
tocmai de aceea, am decis ca Mihnea sa afle intr-o forma foarte directa ca exista subiecte cu
care nu se poate glumi.
In consecinta, la intoarcerea in tara, in vacanta, Mihnea va merge la un stagiu de
internship la Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel”. E
un loc in care poate participa la evenimente, poate citi, se poate informa despre cat de mare a
fost tragedia prin care au trecut sute de mii de familii in urma Holocaustului. Pentru ca nu
vorbim decat despre crimele comunismului, copiii nostri stiu prea putin despre crimele
nazismului sau despre alte momente cumplite din istorie.
Sunt sigur ca gestul lui va fi suficient de mult taxat, dar poate ca in acest fel va invata
cat de mare este responsabilitatea pe care o are, chiar si un tanar de varsta lui, fata de
simboluri atat de importante.”
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VIII. CONCLUZII
Din analiza evenimentelor din perioada octombrie 2009 – decembrie 2014, se desprind trei
concluzii esențiale:
1) Actualizarea cadrului legislativ menit să combată antisemitismul și negationismul este
imperativă;
2) A crescut gradul de conștientizare a faptului că asumarea Holocaustului din România
este o atitudine corectă din punct de vedere politic;
3) Antisemitismul online, publicat pe forumuri, secțiile de comentarii ale publicațiilor
online și în cadrul rețelelor de socializare în limba română reflectă amplificarea
antisemitismului la nivel european.
Cadrul legislativ nu este actualizat
Cel mai grav fapt, în opinia noastră, este reactivarea juridică a Partidului Mișcării
Legionare, „Totul pentru Țară”. Dacă această hotărâre rămâne definitivă și irevocabilă,
România și-ar încălca toate obligațiile asumate prin tratate internaționale după cel de-al doilea
război mondial. Acestă eroare judiciară este o palmă dată statului de drept, o ofensă adusă
memoriei victimelor Holocaustului și un semnal negativ pentru aliații și partenerii tradiționali
ai României.
Din cauză că propunerea legislativă de actualizare a Legii 107/2006 stagnează, în
România nu există nici o persoană condamnată pentru actele de antisemitism comise în perioda
2009 - 2014. Multe dintre cazuri au primit rezoluție de neîncepere a urmăririi penale exclusiv
din cauza cadrului legislativ neadecvat.
Astfel, în cazul principalelor surse de antisemitism în
societatea românească, dintre acele persoane / organizații
vădit antisemite doar una face obiectul unei acțiuni
judiciare în curs. Niciuna dintre zecile de persoane,
membri activi ai Mișcării Legionare, nu face obiectul unei
acțiuni judiciare. Una dintre consecințe este sporirea
sentimentului de imunitate în fața legii a grupărilor
naționaliste și, prin aceasta, încurajarea lor, indirectă, la
continuarea, multiplicarea și diversificarea actelor de
discriminare și antisemitism.
O altă consecință a indiferenței este creșterea
sentimentului de insecuritate în rândul cetățenilor români
evrei. Printre consecințele „vidului de autoritate” mai
notăm și dezvoltarea percepției publice că actele de
Figure 87. Susa: Wikipedia Statuia lui N.
Paulescu lângă Spitalul Universitar București. discriminare și antisemitism sunt marginale și tolerabile.
În 2009, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de
Casație și Justiție a comunicat MCA România 30: „Ca urmare a solicitării dumneavoastră, (…)
vă comunicăm faptul că, din verificarea evidenţelor Secţiei de Urmărire penală şi
Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aferente
perioadei 2003-2009, a rezultat că nu a fost înregistrat nici un dosar penal având ca obiect
infracţiuni la Legea nr.107/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea
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organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.”
Cu toate acestea, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de
Resurse Umane și Documentare – a comunicat Centrului de Resurse Juridice 31 existența unui
număr de șapte cauze (dosare) deschise pentru infracțiuni sancționate de OUG 31/2002 în anul
2009 și trei dosare pentru semestrul unu al anului 2010. Potrivit răspunsului Parchetului de pe
lângă ÎCCJ, toate dosarele s-au finalizat prin scoatere de sub urmărire penală, prin aplicarea
articolului 18 indice 1 din Codul Penal și prin neînceprea urmăririi penale.
MCA România constată diferența foarte mare dintre numărul de cazuri de antisemitism
și acela al acțiunilor deschise de către autoritățile judiciare. Constatăm că majoritatea
articolelor publicate pe site-urile prezentate în acest capitol al Raportului contravin Legii
107/2006 și se încadrează în definiția antisemitismului formulată de Agenția Europeană pentru
Drepturi Fundamentale (FRA).
Conștientizarea și asumarea a Holocaustului din România
În perioda octombrie 2009 – decembrie 2014, MCA România a constată o creștere a
gradului de conștientizare a faptului ca din punct de vedere politic este corect ca Holocaustul
Românesc să fie recunoscut, chiar dacă această recunoaștere este numai la nivel guvernamental
și prezidential. Din păcate, remarcăm că recunoașterea formală și publică a Holocaustului
Românesc a fost aspru criticată și pusa sub semnul intrebarii de către unii jurnaliști seniori, de
către unii intelectuali și de alti formatori de opinii cunoscuți și apreciați în România.
Cazurile de antisemitism care au avut cel mai mare impact, din motive diferite, sunt
cazurile „Radu Mazăre – ofițer nazist”, „Radu Mazăre – tunsoare à la Hitler”, „Dan Șova –
negaționism”, decorarea simpatizantului legionar și luptător anticomunist Octav Bjoza și
cântecele legionare cântate de măicuțe părintelui Justin Pârvu, fost legionar.
Aceste cazuri au generat cel mai mare număr de reacții pro și contra, precum și cel mai mare
număr de comentarii antisemite.
Antisemitism online
În perioada monitorizată, s-a constatat o creștere importantă a antisemitismului online.
Aceasta nu reprezintă neaparat o creștere a nivelului de antisemitism la nivel național, ci o
intensificarea a prezenței antisemitismului existent în mediul virtual, mediu in care antisemitii
actioneaza liber, impulsionați fiind de sentimentul de imunitate în fața legii.
O creștere vădită a fost remarcată în cea ce privește utilizarea mediului virtual pentru
propagarea fanatismului religios, fanatism care promovează și susține elementele extremiste
din cadrul societății. Acestea sunt implicate în reabilitarea memoriei Maresalului Ion
Antonescu și a legionarilor și, în mod implicit, se bazează pe antisemitism și pe negaționism.
MCA România constată că majoritatea ziarelor aprobă comentarii antisemite. Exceptii
de la aceasta regulă a facut, în perioda monitorizată, site-ul hotnews.ro.
În general, am atunci când subiectul dintr-un articol conține informații despre Israel,
evrei, iudaism, lupta împotriva terorismului, Holocaust, comentariile virulent antisemiten sunt
aprobate fără restricții. Avem motive să afirmăm că aceste comentarii antisemite sunt publicate
pentru ca ele generează polemici și ridică numărul celor care acceseaza site-urile care le
publică. Un numar mai mare de cititori inseamnă un numar mai mare de accesari, element care
influențează distribuirea fondurilor alocate publicității online.
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Naționalismul este, în continuare, un instrument electoral cu putere în convingere în
rândul electorilor. Astfel, pe multe dintre site-urile unora dintre ziarele românești apar în mod
constant incitări la violență care pot pune în pericol securitatea fizică a unor cetățeni români de
etnie evreiască. De exemplu, cazul jurnalistului Mircea Marian este cel mai grăitor exemplu în
care incitările la violență și la ură, diseminate pe internet și TV, au fost puse în practică.
În România, antisemitismul nu se manifestă prin atacuri fizice așa cum se intamplă în
alte tări europene. În Romnia traiesc între 3000 – 3500 de evrei. Marea majoritate sunt persoane
de varstă inaintată, de peste 75 de ani. Numarul evreilor din Romania este în declin rapid. În
România nu trăiesc mulți evrei religioși, care sunt ușor de indentificat și de atacat așa cum se
intamplă în alte țări europene. Cei câțiva evrei religioși care se află în România au funcții în
sânul comunității și nu trăiesc / activează în sânul societății.
Chiar și așa, în lipsa unei educații adecvate, de lungă durată, promovată în instituțiile
de învățământ superior ( precum facultățile de drept, jurnalistică, academiile de poliție și cele
ale forțelor de securitate, cursurile de formare a judecătorilor, instituțiile de educație ale
Bisericii Ortodoxe Române, etc.) și fără adoptarea și aplicarea Legii 107/2006 în forma ei
modificată, antisemitismul în Romania rămâne la nivel alarmant și crescând.
Cert este că România nu este o țară în care nu există antisemitism așa cum, conform
presei din Israel, a declarat prim ministrul Romaniei, dl Victor Ponta, la sfârșitul vizitei pe care
a făcut-o in Israel in 2014. În România există acel antisemitism latent, care răbufnește în
anumite ocazii: atunci când Statul Israel este criticat/atacat pentru diferitele sale politici, cu
ocazia diferitelor comemorari ale victimelor atrocitatilor comise de Armata Română și de
Mișcarea Legionară, atunci când personalitati, oameni politici și/sau diplomati, evrei de
origine, îndrăznesc să iși expună opiniile cu privire la aspecte și evenimente care au impact și
răsunet în sânul societății românești.
În anul 2016, România va prelua conducerea Alianței Internationale pentru
Comemorarea Holocaustului (IHRA , www.holocaustremembrance.com/). Este un bun prilej,
credem noi, pentru România să corecteze acele aspecte care încă promovează negarea
Holocaustului Romanesc, negarea existenței antisemitismului în Romania și care impiedică
tragerea la raspundere a celor care, fără nici o reținere și restrictie, transformă antisemitismul,
discriminarea și rasismul în platforme de lansare a propriilor lor interese.
MCA Romania a susținut România în demersurile făcute pentru preluarea conducerii
IHRA și va susține orice demers făcut de institutiile statului, de organizațiile non-profit și de
societatea românească pentru promovarea măsurilor menite să diminueze efectele negative pe
care antisemitismul, discriminarea și rasismul le au asupra oricărei societatii care le tolerează.
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