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Reabilitarea Generalului Ştefan Guşă – un gest cinic şi duplicitar

Liga Pro Europa protestează împotriva reabilitării  Generalului Ştefan 
Guşă şi solicită renunţarea la proiectul de amplasare a statuii acestuia în 
Tîrgu-Mureş.

Urmare  a  solicitării  adresate  de  Fundaţia  „General  Ştefan  Guşă”  primarului 
municipiului Tîrgu-Mureş prin care se solicita aprobarea amplasării unui bust pentru 
comemorarea Generalului Ştefan Guşă, Consiliul  Local  al Municipiului Tîrgu-Mureş a 
aprobat  în  unanimitate  în  şedinţa  din  10  septembrie  proiectul  privind  amplasarea 
bustului generalului Ştefan Guşă pe aleea pietonală din Bulevardul Cetăţii.

Conform  expunerii  de  motive  a  primarului  municipiului  Tîrgu-Mureş 
(11700/03.09.2009), „bustul  va fi  amplasat  pe un soclu  care  va fi  ridicat  pe locul  
actualului soclu situat pe aleea pietonală în zona fostei  Divizii  de Tancuri,  soclu al  
cărui scop era acela de comemorare a mareşalului Ion Antonescu şi nevalorificat ca  
atare.

De  asemenea  se  doreşte  reamenajarea  spaţiului  public  şi  denumirea  cu 
caracter simbolic Piaţa sau Parcul «General Ştefan Guşă» marcată prin 2-3 plăcuţe  
indicatoare.

Bustul va fi realizat din bronz pe un soclu special executat în Italia şi va fi donat 
municipiului Tîrgu-Mureş.”

Tot din expunerea de motive reiese că această hotărîre are la bază faptul că 
„numele generalului Ştefan Guşă se leagă de oraşul Tîrgu-Mureş prin activitatea sa de  
Şef de Stat Major şi comandant al Diviziei de Tancuri din localitate, fiind desemnat 
cetăţean de frunte al acestui oraş”.

Liga Pro Europa consideră  ca  inacceptabilă  reabilitarea Generalului  Ştefan 
Guşă, participant direct la reprimarea Revoluţiei din decembrie 1989 la Timişoara în 
care  s-a  tras  împotriva  demonstranţilor  anticomunişti  neînarmaţi,  fără  necesitate 
militară. De altfel, Generalul Ştefan Guşă a făcut parte din lotul Stănculescu-Chiţac, 
împotriva sa începîndu-se urmărirea penală. 

Liga Pro Europa consideră revoltător gestul de reabilitare a Generalului Ştefan 
Guşă în chiar anul aniversării a două decenii de la Revoluţia Română. Este intolerabilă 
duplicitatea de a comemora la un loc victimele şi călăii !

Amplasarea bustului generalului în imediata apropiere a unei unităţi militare a 
Armatei Române constituie un atentat la onoarea armatei care este astfel prezentată 
ca moştenitoare directă a sistemului de valori ceauşiste.

Campania  de  reabilitare  a  Generalului  Ştefan  Guşă  este  instrumentată  de 
Fundaţia „General Ştefan Guşă” în spatele căreia se află cercurile de influenţă oculte 
legate  de  persoana  lui  Iosif  Constantin  Drăgan,  figură  emblematică  a  relaţiilor  de 
influenţă dintre Securitatea comunistă şi unele centre ale exilului românesc.

Nu în ultimul rînd, Liga Pro Europa consideră că iniţiativa a primarului PD-L dr. 
Dorin Florea de reabilitare a Generalului Ştefan Guşă, după ce ani de zile susţinuse 
reabilitarea mareşulului Ion Antonescu, este încă o dovadă de duplicitate a actualei 
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puteri.  În  timp  ce  preşedintele  României  condamnă  comunismul  şi  sprijină,  la 
solicitarea  organizaţiilor  revoluţionarilor,  rezolvarea  „dosarelor  Revoluţiei”,  inclusiv 
repunerea în funcţie a procurorului  Dan Voinea, un reprezentant al aceleiaşi familii 
politice  cauţionează  moral  şi  chiar  iniţiază  cultul  public  al  unui  general  care  a 
participat direct la represiunea comunistă împotriva luptătorilor pentru libertate din 
decembrie 1989. 

Liga Pro Europa solicită public primarului municipiului Tîrgu-Mureş dr. 
Dorin Florea şi  Consiliului  Local al  municipiului  Tîrgu-Mureş să iniţieze de 
îndată  anularea  hotărîrii  privind  amplasarea  bustului  Generalului  Ştefan 
Guşă în Tîrgu-Mureş.

Liga  Pro  Europa  solicită  prefectului  judeţului  Mureş  să  intreprindă 
demersurile  necesare anulării  hotărîrii  CL Tîrgu-Mureş privind amplasarea 
bustului Generalului Ştefan Guşă la Tîrgu-Mureş.
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