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REZOLUȚIE 

a Conventului Extraordinar al MLNR  

privind excluderea din MLNR a Fratelui Radu Ninel Bălănescu 

Având în vedere prevederile Art. 5.1. din Constituția MLNR conform cărora Conventul este 

autoritatea supremă a Marii Loji Naționale din România, cu drept de reglementare constituțională și de 

control asupra celorlalte organe de conducere ale Ordinului, precum “În cadrul lucrărilor Conventului, 

Marea Lojă își exercită puterile generale, executive, legislative şi judecătorești”,  

Conventul Extraordinar înțelege să își exercite prerogativa judecătorească prevăzută în Constituția 

MLNR și să ia în discuție și analiză situația Fratelui Radu Ninel Bălănescu. 

Astfel, Conventul ia în considerare următoarea situație de fapt, reținută la momentul judecării Fratelui 

în discuție de către Comisia Specială, constituită potrivit Art. 9.4 din Regulamentul General al 

MLNR, prin Hotărârea din 29 iunie 2020, precum și faptele acestuia după pronunțarea hotărârii, 

după cum urmează: 

(I) Prin Hotărârea din 29 iunie 2020, Comisia Specială Art. 9.4 a cercetat faptele reținute prin actele de 

acuzare în sarcina Fraților: Radu Ninel Bălănescu, Ovidiu Galeș, Gheorghe Iancu, Dan Ștefan Spânu, 

Giorgiu Coman și Petre Buneci, a constatat vinovăția Fratelui Radu Ninel Bălănescu și l-a demis din 

funcția de Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România pentru următoarele capete de acuzare ce s-

au dovedit întemeiate: 

1. Abuz de putere prin încălcarea suveranității și autonomiei Lojilor, utilizând Aparatele Zonale 

sau pârghii din domeniul profan, pentru a manipula deciziile acestora, precum și cenzura impusă 

în comunicare; 

2. Abuzul de putere în forma lipsei de transparentă̆ în ceea ce privește exercițiul financiar al 

MLNR, precum și în administrarea finanțelor MLNR;  

3. Abuz de putere prin trimiterea la tipografie și punerea în circulație a unor forme ale Constituției 

și Regulamentului MLNR ce sunt diferite față de cele votate în Conventul Extraordinar 

din 23.04.2016;  

4. Interpretarea incompetentă sau abuzivă și părtinitoare a dispozițiilor Constituției 

MLNR, precum și a documentului intitulat “Principiile Fundamentale pentru 

recunoașterea unei Mari Loji” - Declarația UGLE, conținută̆ în Constituțiile acesteia; 
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5. Abuzul de putere realizat prin modificările aduse Constituției și Regulamentului MLNR 

prin Ținuta Marelui Consiliu din 21.04.2020, modificări ce nu puteau fi aduse decât de către 

Convent, și nu de către Marele Consiliu;  

6. Abuz de putere prin încălcarea art. 12.1 din Constituția MLNR care stipulează că este 

posibilă recunoașterea unui Rit, doar dacă Ritul are o origine regulară. 

(II) După pronunțarea Hotărârii de către Comisia Specială Fratele Radu Ninel Bălănescu, demis din 

calitatea sa de Mare Maestru, a continuat seria abuzurilor și iregularităților prin: 

1. emiterea de decrete după data demiterii sale; 

2. instigarea și utilizarea instanțelor Justiției Masonice  în scopul de a înlătura din MLNR 

un mare număr de Frați și de Loji care si-au manifestat dezacordul cu faptele mai sus expuse; 

3. obstrucționarea comunicării între Loji; 

4. amenințare și instituirea unui climat de teroare în cadrul Obedienței folosindu-se de un aparat 

administrativ aservit; 

5. anularea recunoașterii Supremului Consiliu al RSAA 1881 pe care îl autorizase în Ținuta 

Marelui Consiliu din 21.04.2020 și autorizarea unui alt Suprem Consiliu al RSAA, la fel de 

iregular și nerecunoscut de niciun alt Suprem Consiliu al RSAA din cadrul Lanțului Masonic 

Universal; 

6. refuzul de a răspunde unor Frați care au solicitat informații cu privire la situația membrilor 

Asociației MLNR și a gestiunii fondurilor acesteia; 

7. încercarea, respinsă de instanțele judecătorești, de a înregistra ca membri ai Asociației un 

număr restrâns de membri, special aleși, în detrimentul marii mase de Frați cotizanți; 

8. convocarea nestatutară a unei Adunări Generale a Asociaților în încercarea de a acoperi 

nereguli evidente în administrarea Asociației MLNR. 

 

(III) Conventul Extraordinar, întrunit în data de 17 octombrie 2020, luând în considerare atât cele 

reținute de Comisia Speciala Art. 9.4 prin Hotărârea din 29 iunie 2020, cât și faptele Fratelui Radu 

Bălănescu săvârșite după pronunțarea hotărârii, apreciază că faptele și atitudinea Fratelui Radu 

Ninel Bălănescu nu sunt demne de un Mason şi, 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
 

ÎNTRU GLORIA MARELUI ARHITECT AL UNIVERSULUI, 
 

HOTĂRÂȘTE 
 

Excluderea definitivă a acestuia din rândul membrilor Marii Loji Naționale din România. 

 
 
Pentru conformitate, 
 
Mare Secretar pro tempore 
Alecsandru Hociotă 
 
 


