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NEWSLETTER
2015, ANUL RECUPERĂRII MEMORIEI GENERALULUI NICOLAE RĂDESCU

Din seria evenimentelor organizate cu scopul de a recupera şi promova istoria recentă a
României, Fundaţia Română pentru Democraţie a iniţiat 2015, Anul recuperării memoriei
generalului Nicolae Rădescu, ultimul prim ministru postbelic democrat (1944 – 1945).
Evenimentul inaugural a avut loc luni, 30 martie 2015, ziua de naştere a generalului Nicolae
Rădescu, la Cimitirul Bellu din capitală unde s-a organizat o ceremonie de comemorare, în
colaborare cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România şi Asociaţia „General Nicolae
Rădescu”.

La 6 martie 2015 s-au împlinit 70 de ani de la instaurarea comunismului în România prin
înlăturarea, în urma unei intervenţii brutale a dirigenţilor sovietici şi a acoliţilor lor, a Guvernului
Rădescu şi instaurarea guvernului criminal condus de Petru Groza.
Erou al războiului de întregire a neamului, generalul Nicolae Rădescu a rămas în istorie ca
o curajoasă încercare de împotrivire la instalarea regimului comunist şi a dominaţiei sovietice. În
timpul mandatului său, au fost emise monedele de aur <Ardealul nostru> în scopul contracarării
inflaţiei pregătite de ocupantul sovietic şi al diseminării în rândul populaţiei a unei părţi din rezerva
de aur a ţării pentru a preîntâmpina jefuirea ei de către ruşi.
Deşi au trecut 25 de ani de la prăbuşirea dictaturii comuniste din România, viaţa şi
activitatea generalului Rădescu sunt încă prea puţin cunoscute tinerei generaţii. Readucerea în
memoria colectivă a acestei mari personalităţi nu are numai scopul de a corecta o ruşinoasă lacună a
istoriei recente a României dar, mai ales, de a oferi un reper intelectual şi moral tinerelor generaţii.
Evenimentele care marchează Anul recuperării memoriei generalului Nicolae Rădescu vor
continua cu organizarea unei conferinţe la Universitatea Naţională de Apărare, în 7 octombrie 2015.

