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EVENIMENT

Conventul Marii Loji Naþionale din România a ales

Radu Bãlãnescu,
Mare Maestru
al MLNR
Forumul
suprem
al
masonilor, Conventul Marii
Loji Naþionale din România,
a decis ca noul Mare
Maestru sã fie doctorul Radu
Bãlãnescu, directorul medical al Spitalului Clinic de
Urgenþã pentru Copii
„Grigore Alexandrescu”. A
fost ales din turul al doilea,
cu 533 la 412 voturi, devansându-ºi contracandidatul,
pe Mircea Gheordunescu,
fostul adjunct al ºefului
Serviciului Român de
Informaþii, în perioada 19972001. La primul tur de
scrutin,
ºeful
Clinicii
”Grigore
Alexandrescu”
avea un avans de doar 10
voturi, rezultatul fiind 495 la
485. Conventul a fost organizat dupã ce, timp de o lunã,
toate atelierele din þarã i-au
ales, ca finaliºti, dintre cei
ºapte candidaþi, pe Radu
Bãlãnescu
ºi
Mircea
Gheordunescu.
Radu Bãlãnescu, fost Pro
Mare Maestru al Marii Loji
Naþionale din România, îl va
înlocui în funcþie pe la Eugen
Ovidiu Chirovici, care a fost
Mare Maestru în ultimii
ºapte ani. Reamintim cã
mandatul de Mare Maestru
are o duratã de trei ani, un
mason putând avea cel mult
douã mandate consecutive în
fruntea Marii Loji Naþionale
din România.
Probabil cã însuºirea tuturor
„criticilor” de la nominalizãri, când fraþii din jurul lui
Radu Bãlãnescu nu erau pe
placul „scoþienilor”, dar ºi
verticalitatea doveditã l-au
fãcut un candidat de prefe-
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rat. Cu eleganþã, când rezultatul favorabil pentru cunoscutul medic pãrea cert, exMarele Maestru Eugen
Ovidiu Chirovici a pornit pe
cont propriu o negociere cu
Mircea Gheordunescu pentru a-l convinge sã renunþe ºi
sã accepte cã Radu
Bãlãnescu a învins, având în
acel moment posibilitatea sã

prea mult pe rezultatele
primului tur de scrutin. La
rândul sãu, Radu Bãlãnescu
nu a negociat nimic, pentru
cã nu avea ºi girul celor care
i-au fost alãturi, ”l-au susþinut tocmai pentru cã vor
schimbarea” ºi cãrora le-a
promis cã anumiþi fraþi vor
dispãrea de la conducere,
dacã îl vor susþine. Poate este

Dupã decembrie ’89, când s-a
reaprins lumina masonicã în
România, Marii Maeºtri ai Marii Loji
Naþionale din România au fost:
 1993 - NICU FILIP
 1995 – ADRIAN DOHOTARU
(moare la câteva sãptãmâni
de la alegerea sa)
 1995 – SEVER FRENÞIU
(a murit în 1997, înainte
de terminarea mandatului)
 1998 - GHEORGHE COMÃNESCU
(douã mandate)
 2003 - EUGEN OVIDIU CHIROVICI
(douã mandate)
 2010 - RADU BÃLÃNESCU
poatã negocia ca echipa
finalã sã includã în proporþii
egale membrii ai ambelor
echipe.
Încercându-ºi norocul pânã
la
capãt,
Mircea
Gheordunescu a refuzat
politicos oferta, nutrind,
fireºte, speranþa cã va fi
câºtigãtor, bazându-se poate

un exemplu cã o echipã
devotatã poate câºtiga o
luptã ce pare indecisã. De altfel, demult fraþii masoni n-au
mai auzit aplauze atât de
furtunoase ºi de îndelungate
ca atunci când s-a anunþat
rezultatului scrutinului. În
aceleaºi aplauze rãsunãtoare,
Mircea Gheordunescu a fost

propus de cãtre noul Mare
Maestru, medicul Radu
Bãlãnescu, pentru demnitatea de Mare Maestru de
Onoare, propunere votatã în
unaimitate. ªi ca în poveºtile
cu happy-end , pentru multe
minute Radu ºi Mircea ºi-au
strângâns mâinile.
De altfel, unul dintre cei care
au luat parte la Convent
mãrturisea: ”Am vãzut o
echipã fericitã, ºi putem
spune, o conducere aleasã în
unanimitate cu nume (în
ordine alfabeticã) ce nu erau
predictibile la debutul campaniei electorale masonice:
Adi Stãnciulescu, Alex
Hociotã,
Bogdan
Dumitrache,
Cãtãlin
Tohãneanu,
Costin
Cuneºteanu, Cristi Panciu,
Dan Stuparu, Ion Biriº,
Ionuþ Popa, Jenicã Poenaru,
Nasty Vlãdoiu, Nini Florea,
Remus
Borza,
Vasile
Zecheru, Virgil Niþulescu ºi
alþii. ªi pentru...culoare, am
putea spune, dacã dãm
crezare celor de la agenþia
Mason-Press, cã s-a atins ºi o
„performanþã”: singurul
care
a
avut
voturi
„împotrivã” multe- nu doar
câteva, chiar mai multe decât
cele „pentru”, dar prea
puþine pentru a fi considerate majoritate ”împotrivã” a fost fratele Dãnuþ Tãnãsie.
Ar mai fi de spus cã Mare
Secretar al MLNR a fost confirmat Cãtãlin Tohãneanu,
iar în fruntea Justiþiei
Masonice se va afla Nasty
Vlãdoiu. Marele Maestru
Radu Bãlãnescu dovedeºte
astfel cã ºtie sã-ºi respecte

