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Bucuresti 09.04.2016
Catre Procurorul General al Romaniei
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
sesizare@mpublic.ro

Stimate Domnule Procuror General

Conform materialelor atasate la acesta sesizare:
Pe data de 08 Aprilie 2016, la libraria Mihai Eminescu din Bucuresti, a fost lansata cartea
„HOLOCAUSTUL GOGORITA DIABOLICA – Extorcarea de „bani de holocaust” scrisa de Vasile
I. Zarnescu.
Citam, din articolul atasat, un fragment care este cules din cartea scrisa de Vasile I. Zarnescu:
”Auschwitz-ul, Treblinka, Dachau şi celelalte „lagăre“ erau, de fapt, un fel de falanstere sau
chibuţuri internaţional-socialiste, de care nemţii erau mândri până la urechi, unde îşi conduceau
oaspeţii veniţi de pretutindeni pentru a vedea ceea ce părea de necrezut: deţinuţii germani sau
de alte naţionalităţi nu trăiau ca ocnaşii francezi din Guyana, nici ca sclavii din Gulagul sovietic,
coloniile englezeşti sau închisorile americane gen Guantanamo, din Irak, Afganistan şi chiar de
la noi, după unele persistente zvonuri. Fostele „lagăre“ germane aveau moneda lor proprie,
bulevarde, străzi, piscine, curăţenie exemplară, echipe sportive, apă caldă, apă rece, tot confortul
modern, inclusiv bordel pentru oamenii muncii. Lagărele populate îndeosebi cu jidani erau
administrate, în interior, de echipe de jidani, în care posibilitatea de a face „gheşefturi“ era la ea
acasă; se făcea şi trafic de valută, inclusiv sovietică, mai ales după Bătălia de la Stalingrad, cînd
devenise evident că Blitzkrieg-ul spre Est se oprise şi începuse retragerea spre Vest”.
Mesajul adresat de Vasile I Zarnescu cititorilor lui este pe coperta cartii acolo unde este scris,
conform materialului atasat, ca „holocaustul este cea mai mare minciuna din istoria
Lumii”...”Eu demonstrez aici ca este cea mai mare escrocherie din istoria Universala”
In Romania exista o legislatie clara in cea ce priveste negarea Holocaustului cat si propagarea
negationismului/antisemitismului.
In cazul de fata, conform documentelor atasate, Vasile I Zarnescu scrie o carte pur antisemita/
negationista, o editura il ajuta pe acesta sa o editeze si sa o publice iar o librarie renumita o
lanseaza si o vinde.
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Aceste trei entitati au colaborat, fara nici o retinere, sfidand legea si bunul simt, pentru publicarea
unei carti care neaga existenta si moartea a 6 milioane de oameni dintre care 1.5 milioane de
copii, victime ale Holocaustului si batjocoreste atat familiile acelor victime cat si pe supravietuitori.
Demn de retinut este faptul ca Vasile I Zarnescu, conform materialelor atasate, detine gradul de
Colonel SRI in rezerva.
Consideram ca dupa 14 ani de elaborare si perfectare a unei legislatii (din cele mai bune in
Europa pe aceasta tema) menita sa puna capat negarii, in Romania, a atrocitatilor comise
impotriva evreilor, a romilor, a homosexualilor, a venit momentul in care aceasta legislatie trebuie
aplicata; chiar si in cazurile sau mai ales in cazurile in care negarea Holocaustului este promovata
de persoane care detin sau au detinut functii in institutiile statului sau publice. Cazul relatat mai
sus este un astfel de caz care necesita aplicarea ferma a legislatiei specifice in vigoare.
Cu respect va rugam sa ne informati hotararea Dvs fata de sesizarea noastra.

Cu respect
Maximillian Marco Katz
Founding Director
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