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DECORAȚIA „ORDINUL TRICOLORUL ROMÂNESC” 
 

Grupul de Coordonare și Organizare a activității Frontului Național Patriotic 
(FNP), prin decizia luată la 5 ianuarie 2016, a readus la viață DECORAȚIA lansată de 
preotul închisorii militare Jilava Teodor Totolici la 1 iunie 1946. Este cunoscută în 
amănunt cronologia și împrejurările lansării DECORAȚIEI. 

La 17 mai 1946, după doi ani de la detenție în URSS, au fost condamnați la 
moarte Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu, Constantin Z. Vasiliu, 
Eugen Cristescu, Radu D. Lecca și Constantin Pantazi. Ultimilor trei le-a fost 
comutată pedeapsa cu închisoarea pe viață. Titlurile și gradele militare le-au fost 
retrase. La 1 iunie 1946 între orele 17.30-17.45 confesorul închisorii Teodor Totolici a 
luat contact cu cei condamnați la moarte și i-a împărtășit și tot odată a prins la reverul 
din stânga hainei Mareșalului Ion Antonescu o panglică tricoloră. Deci, la ora 17.45 
cei patru condamnați la moarte, au ieșit din locașul închisorii și au mers până la locul 
de execuție, fiind însuflețiți de Sfântul și Multpătimitul Tricolor Românesc. Se cuvine 
să fie accentuat: la ora 18.03, după îndeplinirea formalităților, a fost ordonată 
executarea. La ora 18.15 medicul legist Alexandru Gz. Ionescu a constatat moartea. 
Tricolorul Românesc (pentru a câta oară?) a fost stropit la propriu cu sângele 
creștinesc a celor patru Martiri ai Neamului Românesc. 

Grupul de Coordonare și Organizare Declară: 
1. De la 5 ianuarie 2016 se reia procedeul de decorare a persoanelor care au 

contribuit la propășirea Neamului Românesc. Decorația are denumirea „ORDINUL 
TRICOLORUL ROMÂNESC” și este de format dreptunghiular cu laturile 1:(2,5÷15), 
iar culorile sunt paralele cu latura mare. Se prinde la vestimentația celui decorat în 
partea stângă împăturat în formă de „V” de către preotul ce onorează ultimul serviciu 
divin și este acordată numai POSTMORTEM. Excepție: persoanele condamnate la 
pedeapsa capitală și se află încă în viață s-au la pedeapsa cu închisoare pe viață. 

2. În caz că preotul nu poate onora procesul de decorare acesta se execută de către 
cel mai în vârstă membru al FNP prezent la serviciul divin. 

3. Decizia grupului de Coordonare și Organizare va fi înaintată spre confirmare 
Forumului Suprem al Frontului Național Patriotic. 

 
Prezentare, dr., inginer Zaharia Donțu – cerc. șt. superior, 

membru al FNP din noiembrie 1963, Republica Moldova 
 


