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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 
 Partidul Social Democrat a luat act de declaraţiile domnului senator Dan 

Şova, făcute luni, 5 martie, în cadrul unei emisiuni televizate şi îşi exprimă 

dezacordul faţă de mesajul public pe care acesta l-a transmis. Declaraţiile 

respective nu reprezintă sub nicio formă viziunea sau opinia oficială a partidului 

despre tragicele evenimente din iunie 1941 sau despre Holocaustul Românesc în 

general. 

 Partidul Social Democrat îşi exprimă şi îşi menţine în continuare 

compasiunea şi regretul faţă de victimele şi familiile victimelor Holocaustului, 

acceptând responsabilitatea istorică a statului şi actorilor politici români pentru 

moartea a peste 280.000 de oameni în România şi în teritoriile aflate sub 

controlul său în perioada celui de Al Doilea Război Mondial, în deplină 

conformitate cu concluziile Raportului Final al Comisiei Internaţionale pentru 

Studiul Holocaustului în România. Partidul Social Democrat îşi exprimă de 

asemenea ferma dezaprobare pentru orice forme de discurs public care neagă 

sau trivializează fenomenul Holocaustului. 

 Partidul Social Democrat ia în acelaşi timp în considerare şi declaraţiile 

subsecvente ale senatorului Dan Şova, care a subliniat că regretă afirmaţiile 

făcute şi impactul lor public, manifestându-şi convingerea că greşeala acestuia 



este mai degrabă rezultatul unei interpretări eronate şi parţiale a evenimentelor 

istorice şi în niciun caz expresia unor convingeri anti-semite sau nedemocratice. 

 Prin reacţia pe care a avut-o ca urmare a controverselor generate de 

afirmaţiile sale, domnul Dan Şova a demonstrat că a înţeles greşeala pe care a 

comis-o şi că şi-a însuşit imediat lecţia pe care societatea civilă i-a transmis-o. 

Domnia sa şi-a reafirmat adeziunea la valorile unei societăţi democratice, bazată 

pe toleranţă, incluziune, solidaritate şi justitie socială şi va acţiona în viitor 

pentru a înlătura orice dubiu în acest sens. 
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