
Congresul Mondial Evreiesc comandă în România! 
 
Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă,  
a recunoscut public: 
Congresul Mondial Evreiesc a cerut conducerii României 
să dea o lege prin care să se înființeze în București un 
mega-muzeu al holocaustului și al istoriei evreilor,  
cu bani de la buget – 30 milioane euro. 
 
Viorica Dăncilă a semnat că Guvernul este de acord și că 
nu contează de la ce minister ia banii. 
Acum Viorica Dăncilă candidează la președinție și se 
întâlnește în SUA cu șefii Congresului Mondial Evreiesc. 
Oare de ce? 
 
Parlamentul a votat legea în UNANIMITATE, în regim de 
URGENȚĂ! 
Pentru USR, PSD, PNL și PMP înființarea unui mega-
muzeu evreiesc cu bani de la buget este o prioritate. 
 
Au dat pentru el cea mai mare clădire istorică de pe 
Calea Victoriei (8 000 mp), care este a statului român. 
 
Pentru Muzeul Național de Istorie a României, care e 
închis de 15 ani, nici Parlamentul și niciun guvern (Boc, 
Ungureanu, Ponta, Cioloș sau Dăncilă) nu au făcut nimic. 

 Legea prin care se înființează un muzeu de istorie a evreilor 
și al holocaustului din România este ilegală deoarece: 
 
1. favorizează minoritatea evreiască: e singura minoritate 
din România căreia i se înființează un muzeu prin lege, 
finanțat direct de prim-ministru, pe motiv că aceasta 
”și-a dedicat întreaga existență dezvoltării și binelui României”!!! 
 
2. încalcă Constituția României: Parlamentul nu are dreptul 
să dea o lege prin care să ia decizii în locul Guvernului, 
muzeul fiind în subordinea unui departament al Guvernului; 
 
3. încalcă un document de stat – ”Raportul final” al 
Comisiei Wiesel - care cere ca prezentarea perioadei 
holocaustului să fie integrată în Muzeul Național de Istorie a 
României,  nu izolată într-un muzeu propriu. 
 
Acum legea se află pe masa lui Iohannis pentru promulgare. 
O poate semna, o poate trimite înapoi în Parlament sau o 
poate trimite pentru verificare la Curtea Constituțională. 
 
Ce ați vrea să facă Iohannis ca să îi mai dați votul Dvs? 
 
Oare de ce presa tace despre acest subiect? 
 
Mai multe informații:   procesmuzeuholocaust.info 
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