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           All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing 
            EDMUND BURKE 1729 -1797 
 
 
 

 

Tot ce este necesar pentru ca raul sa triumfe sunt oameni buni care nu fac nimic  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  EDMUND BURKE 1729 -1797 

 
Comunicat de presă 
22 decembrie 2014, București, România 
 
 
MCA România ia act, cu dezamăgire, de decizia Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, de a 
acorda Ordinul National „Steaua României” în grad de Cavaler unui deținut politic care se afișează 
public cu un partid susținător al Mișcării Legionare și al neo-nazismului. 
 
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 Deținuți 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 anuleaza crimele comise 
de legionarii impotriva evreilor din Romania. Faptul că, în România post-comunistă, domnul Bjoza a ales 
să împărtășească idealurile Mișcării Legionare, să omagieze ideile și credințele acestei mișcări politico-
religioase criminale, este profund regretabil.  
Președintele României însă, prin puterea în încrederea cu care a fost investit, are obligația a trasa linia fină 
dintre eroul anti-comunist și participantul activ la activități omagiere a unei Mișcări criminale antisemite. 
Decorarea unui sustinator, declarat, al Miscarii Legionare, cu Ordinul National „Steaua Romaniei” poate 
fi interpretata ca o omagiere adusa, de Administratia Prezidentiala,  acelei miscari nationalista, fascista, 
criminala.  
Fără condamnarea explicită a Mișcării Legionare, fără delimitarea clară a Administratiei Prezidențiale de 
ideile Mișcării Legionare propovăduite activ, îmbrățișate, omagiate și data drept exemplu de către  
domnul Bjoza, Președintele României, pentru noi, a semnat un dezamăgitor act de populism. 
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