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Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2004 

 

114 – În 29.01.2004, la sediul A.P.A.R. a avut loc dezbaterea pe tema „Religiile în 

Parlamentul Mondial – Barcelona, Spania 2004”, urmată de un bufet suedez, oferit de 

preşedinta Fundaţiei. 

115 – În 05.02.2004, ca preşedintă a Fundaţiei, împreună cu Pr. prof. univ. dr. 

Alexandru I. Stan am organizat în Facultatea de Teologie Ortodoxă, Adunarea generală a 

A.P.A.R. şi întâlnirea între reprezentanţii cultelor religioase. Au participat: gen. Haşeganu, Pr. 

Caraza Constantin, Prof. univ. Caraman, Imam Osman Aziz, Pr. Onu Constantin, Cohen Caţi 

Camil etc., unde am informat membrii Fundaţiei şi ai A.P.A.R. de lucrările realizate de către 

asociaţie şi Fundaţie.  

 

 

  

 

 

116a – În 9.03.2004, la Teatrul Evreiesc de Stat, a avut loc serbarea PURIM 5764, 

urmată de un program artistic, organizată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti, la care am fost 

invitată ca preşedintă a Fundaţiei împreună cu Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar 

general al A.P.A.R.  

116b – Ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am fost invitată şi am 

participat la Casa Brătianu de la Florica, la o întrunire privind donaţia bisericii construită de 

familia Brătianu, unde sunt membrii ei înmormântaţi. Cu această ocazie am făcut cunoscut 

obiectul Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” P.S. Calinic şi consilierului episcopal preot 

dr. Nicolae Brânzea. 

117 – În 16.04.2004, la Parohia Roşu, am fost invitată ca preşedintă a Fundaţiei şi am 

participat la slujba arhierească a hramului „Izvorul Tămăduirii”, urmat de o agapă frăţească.  

117b – În urma mediatizării obiectivului Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, au 

primit titlul de „Preşedinte de onoare al Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor”, academician 

dr. Constantin Bălăceanu Stolnici şi academician Pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu.  

118a – În 24-27.05.2004, la Centrul de Training şi Conferinţe AIDRom Bucureşti, 

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România a organizat sesiunea: Să creştem Împreună în 

Europa; Legislaţia Europeană şi Drepturile Omului, la care am fost invitată ca preşedintă a 

Fundaţiei şi a A.P.A.R.  

118b – Ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am mediatizat acţiunea 

Fundaţiei ziaristului Victor Ianculescu de la „Lumea Misterelor” şi „Flacăra”. 

119 – Am participat în perioada 26-28 Iulie 2004, la Sibiu, la conferinţa pentru experţi 
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„Când faima este ruinată… Imaginea României în mass-media germană după 1989”, 

eveniment susţinut de Academia Evanghelică Transilvania, organizat de preot dr. Jürgen 

Henkel, directorul Academiei. Au participat: Dr. Anneli Ute Gabanyi de la Institutul pentru 

Politică Internaţională şi Siguranţă; Ovidiu Neguţ, directorul departamentului Relaţii 

Internaţionale al Institutului pentru Studiul Comunicării Bucureşti; Peter Miroschnikoff, 

directorul secţiei Europa de sud-est al studioului ARD Viena; Mag. Gudrun Gutt, ORF Viena; 

Wolfrang Göll, jurnalist Radiodifuziunea Bavaria; Erich Matthis Director ASB/Arbeiter-

Samariter- Bund, Germania; Emil Hurezeanu, publicist, Bucureşti; Preot Lucian Grigore și 

dna prof. Hacerian etc.  

120a – În 19.08.2004, s-a completat consiliul de administraţie al Fundaţiei cu av. 

Constantin Profir şi economist Ionelia Hristu.  

Împreună cu av. Constantin Profir s-a elaborat un nou statut al Fundaţiei, pentru a fi 

valabil la nivel internaţional, care se regăseşte în site-ul Fundației www.sacredtreasure.org. 

120b – În 8.09.2004, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” am fost 

invitată şi am participat la târnosirea bisericii ctitorită de dr. Maria Diaconescu pe str. Barbu 

Delavrancea în Bucureşti, director la Azilul de Bătrâni.  

121 – În 30.10.2004, la biserica „Vestea Bună”, a avut loc Conferinţa Mesianică 2004: 

Profeţii mesianice împlinite şi neîmplinite, organizată de evreii mesianici. Au conferenţiat 

mai mulţi rabini din România şi străinătate, unde am fost invitată ca preşedintă a Fundaţiei.  

122 – În 20.11.2004, la Ambasada Păcii, Bucureşti, am participat la Conferinţa „Guvernare 

şi Conducere eficientă pentru o cultură a Inimii şi pace de durată”, organizată de Asociaţia 

Familiilor pentru Pacea Lumii şi Unificare, unde am fost desemnată Ambasador al Păcii.  

123 – În 18.12.2004, la biserica Sf Silvestru din Bucureşti a avut loc acţiunea de 

pomenirea personalităţilor: Corneliu Coposu, Nicolae Cerveni, Ion Raţiu, deputatul Ioan 

Băbuş. Am fost sponsor principal alături de Iulian Creţu, preşedintele Fundaţiei Copiilor 

Superdotaţi.  

124 – În 20.12.2004, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Copiilor 

Superdotaţi am primit diplomă ca membru fondator din partea preşedintelui Iulian Creţu, al 

Asociaţiei Copiilor Superdotaţi, fost viceprimar al municipiului București. 

 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2005 

 

124 – În 18.01.2005, are loc donarea aşezământului religios Sf. Treime din Vidra 

Arhiepiscopiei Bucureşti, împreună cu 5 ha pământ. Au fost încheiate lucrările de construcţie 

a schitului ortodox de la Vidra şi mobilarea acestuia. S-a terminat pictarea Bisericii din cadrul 

schitului. La 18 ianuarie 2005 a fost donat schitul – aşezământ religios ortodox, 

Arhiepiscopiei Ortodoxe din Bucureşti împreună cu 5 ha pământ, cu hramul Sf. Treime, dotat 

cu mobilier, birou, trapeza 4 chilii cu grup sanitar, aghiazmatar, încălzire şi iluminat cu 

panouri solare şi instalaţie eoliană, calorifere cu maşină de încălzit cu motorină, puţ cu apă 

potabilă, hidrofor, pompă de apă, bibliotecă cu peste 500 cărţi, curte cu zid în suprafaţa de 1 

ha, cu 350 pomi fructiferi. Mânăstirea a fost echipată cu strictul necesar convieţuirii, inclusiv 

lenjerie, tacâmuri, vesela, icoane, mocheta, duşuri, lămpi cu coart etc. biserica este pictată, are 

altar, mobilier, veşminte, cruci, cazan de botez, tronuri, uşi împărăteşti, diaconeşti, tetraedu, 

iconostas, bănci, vase pentru sfinte daruri, sfeşnice, evanghelie etc. 
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a) Imagini ale schitului, mânăstirii Sf. Treime Vidra la terminarea construcţiei şi picturii 

de către pictorul Viorel Neagu. 

b) Imagini pictate pe peretele opus altarului care au fost şterse şi repictate la dorinţa 

Prea Sfinţitului Varsanufie. Acestea reprezentau „Creaţia lui Dumnezeu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am citit în noile profeții că Dumnezeu e supărat pe noi creștinii că Lui, Tatălui Ceresc, 

nu i-am dăruit biserici închinate Lui (și există una mică undeva în Canada) și mi-am zis: 

„Asta Ți-o dăruiesc Ție Doamne”, e mică și am încercat ca pictura să reprezinte acest lucru 

numai că fiecare stareț a modificat și a schimbat ceva, în loc să facă în locul lăsat liber în față 

o biserică mai mare cum vor dânșii. 
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În spatele altarului au fost pictate 3 panouri. Din Creația Lui Dumnezeu a mineralelor, a 

plantelor de la unicelulare la pluricelulare, a animalelor – conform evoluției lui Darwin, 

împreună cu Prea Sfânta Fecioară Maria venerată de ortodocşi cu picioarele în „Grădina Ei, 

România” prezentă tot timpul, pe tot globul având în piept, în inimă, ortodoxia şi ţinând pe 

braţe toate religiile, iubindu-ne pe toţi, aşa cum este scris în Biblie: „Iată pe tine te vor ferici 

toate neamurile”. 

c) Pictura a fost refacută conform canoanelor reprezentând „Adormirea Maicii 

Domnului” înconjurată de cei 12 apostoli şi de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pe care îl 

vedeau toţi la porunca Î.P.S. Varsanufie. 

125 – În 06.02.2005, la Restaurantul Peco din Baneasa, cu ocazia aniversării a 60 ani ai 

preşedintei Fundaţiei, am invitat reprezentanţi ai religiilor, presei, TV, rude, prieteni care au 

luat cunoştinţă de realizarea de către Fundaţie a aşezământului Sf. Treime din Vidra (realizare 

a familiei Ghiulbenghian). 

126a – În 28.03.2005, am fost invitată şi am participat la Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România, Bucureşti, ca preşedintă a Fundaţiei, împreună cu Pr. prof. univ. dr. 

Alexandru I. Stan, secretar general al A.P.A.R. la sărbătoarea Purim 5765, urmată de un 

spectacol de gală la Teatrul Evreiesc. 

126b – În 14.09.2005, am fost invitată la dezbaterea cu tema „Terapii comunitare”, în 

sala de psihodramă „Moreno” condusă de dr. Elena Preda, directoarea Clinicii „Dr. 

Constantin Gorgos”, unde a aratat rolul sacroterapiei în rezolvarea problemelor de sănătate. 

Ca preşedintă am primit cu această ocazie o diplomă pentru contribuţia adusă dialogului 

constructiv între factorii decidenţi, societatea civilă şi corpul profesional medical. 

127a – În 22-24.09.2005, la Bruxelles, Belgia, împreună cu Pr. Alexandru Stan am 

participat din partea A.P.A.R. şi a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor‟ la Conferinţa 

„Înfrângerea agresiunilor şi prejudecăţilor dintre oamenii de diferite culturi, religii şi 

convingeri în procesul de extindere al UE”. 

127b – În 2.10.2005, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, împreună 

cu secretarul general al A.P.A.R. Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan am participat la 

Conferinţa Euroislam „Islam and Europe – Mixed or Separated”, având 75 de participanti, 

tineri din Europa, nordul Africii si Peninsula Arabă. 

128 – În 25.10.2005, la Hotel Marriott, Bucureşti, ca preşedintă a Fundaţiei, împreună 

cu secretarul general al A.P.A.R. Pr. prof. dr. Stan I. Alexandru am fost invitaţi la Conferinţa 

„Convocarea Inaugurală pentru Federaţia Universală pentru Pace”, organizată de Reverendul 

Moon din Coreea de Sud. 

129 – În 30.10.2005, la Facultatea de Biologie, Bucureşti, cu sprijinul Fundaţiei 

Mirabilis şi Academiei Daco-Române, a avut loc un Simpozion Naţional de Terapii Naturale 

Alternative şi Complementare şi Congresul Internaţional de Etnometrie. Ca preşedintă a 

Fundaţiei, am fost invitată şi a vorbit despre sănătatea în texte sacre şi efectul vindecător al 

Tainelor Lui Iisus. 

130 – În 2.12.2005, ca preşedintă a Fundaţiei, am fost invitată la Palatul Patriarhiei din 

Bucureşti, la o Masă rotundă organizată de către Grupul de iniţiativă pentru promovarea 

imaginii României şi Patriarhia Română, cu tema „Biserica şi Imaginea României”, 

participând la discuţii. 

131 – În 05.12.2005, la Hotel Parc, Sala Terra, a avut loc un Seminar Internaţional 

„Transparenţa şi Participare pentru o guvernare mai aproape de cetăţean”, unde am participat 

la dezbateri ca preşedintă a Fundației, unde am mediatizat rolul şi obiectivele Fundaţiei. 
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132 – În 12.12.2005, în Sala Senatului Facultăţii de Drept a avut loc o conferință despre 

Imaginea României, o perspectivă a studenților europeni, percepția studenților străini asupra 

României și solutii de îmbunătățire a imaginii de țară (a României), unde am fost invitată ca 

preşedintă a Fundației și a A.P.A.R și unde am mediatizat scopul, obiectivele Fundației și 

Asociației A.P.A.R. 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2006 
 

133 – În 6.01.2006, în casa familiei Ghiulbenghian, ca în fiecare an, la această dată fiind 

Crăciunul armenesc, am organizat „Sărbătoarea Crăciunului Armenesc”, acţiune mediatizată 

şi la TV Naţional, invitată fiind conducerea etniei armene unde este vicepreşedinte soțul Jirair 

Ghiulbenghian. 

134 – Ca preşedintă a Fundației am fost invitată şi am participat la aniversarea a 25 ani 

de căsătorie a membrilor fondatori ai APAR, familia Goloşoiu Georgescu la Biserica Baptistă 

din București. 

135 – În 14.03.2006, la „Hotel Marriott”, Bucureşti, a avut loc simpozionul „Rolul 

Femeii în Pacea dintre Religii”. Organizatori: CCIB, UNESCO, Turcia. Au participat 

reprezentanţi ai ambasadelor, cultelor, personalităţi de seamă ai societăţii civile şi 

reprezentanţi ai unor ONG-uri. În urma speach-ului ţinut, ziarul turcesc ATATURK mi-a luat 

un interviu ca preşedintă a Fundaţiei şi am fost invitată pentru a vorbi şi în Turcia. 

136 – În 24.05.2006, ca preşedintă a Fundaţiei, am primit de la I.P.S. Teodosie de la 

Constanţa şi de la preşedinta Asociaţiei Omenia, diploma de onoare „Pentru lucrarea în 

spiritul păcii, reconcilierii şi concordiei între oameni şi religii, precum şi pentru faptele de 

omenie”. 

137 – În 1.06.2006, la Muzeul Militar din București a avut loc vernisajul expoziţiei 

„Donaţii şi donatori”. ca preşedintă a Fundaţiei, am fost sponsorul principal al acestei acţiuni. 

138 – În 3.07.2006, ca preşedintă a Fundaţiei am fost invitată, împreună cu Pr. prof. dr. 

Stan I Alexandru, la o conferinţă şi la recepţia organizată de Federaţia Universală pentru Pace, 

la Hotel Marriott. Discursurile au avut ca temă Familia ideală şi construirea păcii. 

139 – În 23.07.2006, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am 

organizat marele eveniment al sfinţirii inaugurale (târnosire) a Sfintei Mese de Altar şi a 

Bisericii Sf. Treime – Vidra (amplasată între comunele Vidra şi Berceni, la 7 km de staţia de 

metrou IMGB), donată de către Fundaţie Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. 

 

 



216 
 

140 – În 27.07.2006, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” am fost 

invitată la OTV la emisiunea televizată a Feliciei Munteanu pentru a-mi exprima opinia cu 

privire la mai multe probleme spirituale. 

141 – În 3.08.2006, am fost invitată de Felicia Munteanu la emisiunea televiziunii 

DDTV unde s-a făcut posibilă prezentarea Fundaţiei şi obiectivele acesteia. 

142 – În 27.08.2006, la emisiunea Spirituală a TVR1 a fost mediatizată acţiunea de 

târnosire a mânăstirii Sf. Treime din Vidra. De asemenea a fost prezentată Fundaţia şi 

obiectivul ei împreună cu iniţiatoarea – preşedinta Fundaţiei. 

143 – În 4.09.2006, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, membră a 

Clubului UNESCO, am fost invitată pentru a participa la prezentarea lucrării în 2 volume: 

„Emanciparea femeii române” a Ştefaniei Mihăilescu. Primul volum a fost editat cu ajutorul 

meu. La Club am fost invitată pentru a prezenta mânăstirea pe care am construit-o şi ce 

înseamnă târnosire. Cu această ocazie am prezentat pe scurt Fundaţia şi ce am realizat până în 

prezent. Doamnele de la Clubul UNESCO au avut un autobuz pentru a merge la mânăstire. 

144 – În 14.11.2006, a avut loc Simpozionul „Codul spiritual moral al religiilor, temelie 

pentru prezent şi viitor”, în sala FCER din str. Popa Soare nr. 18, între orele 9,30 – 16,00. 

Acest Simpozion a fost organizat de Fundaţia „Tezaurul Sacru al Religiilor”, împreună cu 

Organizaţiile: Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România, Fundaţia Europeană pentru 

Cultură şi Educaţie Ecologică, Comisia Naţională UNESCO pentru România, Fundaţia 

Internaţională Omenia. Am deschis şedinţa şi am dat cuvântul prof. univ. dr. Toma George 

Maiorescu, care a dezbătut tema „Codul spiritual moral al religiilor, temelie pentru prezent şi 

viitor”. Deputat Ioan Alexandru Rus a luat cuvântul şi a vorbit despre Religia Monoteistă şi 

de îmbinarea politicului cu religia. Consilier în Parlamentul României şi preşedinta Fundaţiei 

Internaţionale Omenia, Minodora Ilie a vorbit despre Libertatea religioasă care se găseşte în 

Legea Cultelor şi care urmează să se schimbe, fiind acum în dezbatere în Parlamentul 

României. Pr. prof. univ. Alexandru I. Stan  a expus cu scurtă istorie a Asociaţiei pentru Pacea 

Religilor, cum s-a format şi despre experienţa care a acumulat-o de-a lungul acestor ani în urma 

întîlnirilor cu reprezentanţii mai multor religii pe plan mondial şi internaţional. Consilier 

Stanimir Petcov de la Ambasada Bulgariei a ţinut un mic discurs despre aderarea României şi 

Bulgariei la UE. Consilier Ali Akbar Farazy – Ambasada Iraq, mulţumeşte pentru invitaţie, 

aducând în discuţie conceptele despre îngăduinţă şi respect pentru aproapele nostru. Mira 

Nicolici, consilier la Ambasada Serbiei, mulţumeşte pentru invitaţie şi recunoaşte importanţa 

religiei şi impactul acesteia în întreaga lume. Prof. Vasile Morar vorbeşte despre importanţa 

conceptului de morală deschisă şi de existenţa patologiei religioase. Av. Iulian Sorin de la 

FCER spune ca esenţa simpozionului este de coagulare a spiritelor care doresc pace în lume şi 

bună înţelegere între oameni. Din partea dr. senator Elena Preda, a luat cuvântul dra consilier 

Carolina Stanciu, care prezintă tema „Dependentul de droguri, explorator în transcendent”, o 

viziune nouă a unui psihiatru care nu poate trata oamenii fără a lua în considerare şi 

componenta spirituală care există în spatele unei afecţiuni psihice. Corneliu Leu, preşedintele 

Fundaţiei Arhiepiscop Grigorie Leu, a luat cuvântul şi susţine ideea Toma George Maiorescu 

cu privire la codul moral al religiilor şi vorbeşte despre conceptul de societate civilă. Ţicu 

Goldstein aduce în discuţie tema „Ce-i lipseşte omului”, analizîndu-l din punct de vedere 

raţional prin prisma unicităţii sale, şi vorbeşte despre implicaţiile răului asupra omului. Hari 

Culler discută despre stat şi implicarea acestuia în domeniul religiei. La cele 10 porunci el 

adaugă comandamente etice sau religioase: ideea de a nu rămâne indiferenţi faţă de semeni; 

ideea de respect; acceptarea diferenţierilor religioase; libertatea şi demnitatea religioasă; rolul 

profesorilor în viaţa individului după perioada comunistă. General Constantin Dumitru 
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participă cu o scurta expunere cu titlul „Este nevoie de religie? De ce religie?” Expunerea îşi 

propune să încerce un răspuns la întrebarea: De ce religie într-o lume modernă în care ştiinţele 

şi evoluţia tehnologică au atins cote de înaltă performanţă. Este religia un anacronism în 

lumea modernă, o prezenţă menţinută mai mult din tradiţie, decât din convingerea necesităţii 

ei astăzi? Cum explicăm cele două tendinţe vizibile astazi – una a revenirii în forţă a unor 

opţiuni pentru religie, mai ales la tineret şi alta a unei lumi „fără Dumnezeu”? Putem spune că 

ne aflăm în pragul unei noi spiritualităţi? Grigore Mărăşanu vorbeşte despre importanţa 

Codului Ecumenic, spunând că în ecumenism trebuie să existe toleranţă, reciprocitate, care 

reprezintă esenţa lui. Consilier Attila Klarik din partea vice-premierului Marko Bela de la 

Direcţia de Cultură şi Minorităţi îşi prezintă înalta consideraţie faţă de acest simpozion, aduce 

în discuţie rolul Bisericilor, consecinţele în manifestările de neîncredere a valorilor 

fundamentale ale democraţiei. Gheorghe Manea, din partea revistei Albina Românească 

vorbeşte despre religie şi dezvoltarea economică socială şi protecţia mediului. Pr. prof. 

Gheorghe Drăgusin aduce la cunoştinţă că practica creştină dezaproba credinţa în vise, în 

arătări şi în alte experienţe ieşite din comun (face referire la tineri şi consumul de droguri, 

spunând că un creştin trebuie să aibă gîndirea limpede). De asemenea precizează faptul că nu 

este suficientă numai spiritalitatea pentru dialog şi unitatea care se urmăreşte. Ambasador 

diplomat Izidor Urian spune că din punct de vedere religios, la noi şi pe plan mondial a fost 

pace între religii, conflicte au existat numai între reprezentanţii unor religii. Contele 

Incapucciato mulţumeşte pentru invitaţie d-nei Marcela Ghiulbenghian. Ţine să precizeze că 

nu acceptă dogmele şi doctrinele, considerându-se un om liber, fiind de acord cu libertatea 

spirituală. A ajuns la concluzia că această căutare a Lui Dumnezeu a fost introdusă în 

intelectul uman, punând accentul pe faptul că Dumnezeu poate fi înţeles cu sufletul, nu cu 

inima. După pauza de masă, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am 

prezentat materialele trimise de dr. Geo Stroe – Academia Daco-Română: CODUL LUI 

ZAMOLXE, urmat de materialul „Codul spiritual moral al religiilor, temelie pentru prezent şi 

viitor” trimis de prof. Rodica Stănculescu de la Colegiul Naţional Octavian Goga Sibiu. De la 

Arhiepiscopia romano-catolică de București s-a primit un material care face referire la „Codul 

spiritual moral al religiilor, temelie pentru prezent şi viitor”, punctând astfel că pe măsură ce 

excesele civilizaţiei îl înstrăinează pe om de natura sa proprie şi de natura înconjurătoare, 

credinţa religioasă găseşte un răspuns salvator. Toate popoarele alcătuiesc o singură 

comunitate; au o singură origine, căci Dumnezeu a rânduit ca tot neamul omenesc să 

locuiască pe toată faţa pământului; au de asemenea un singur scop ultim, pe Dumnezeu, a 

cărui providenţă, ale cărui dovezi de bunătate şi planuri de mântuire îi îmbrăţişează pe toţi. În 

urma discuţiilor, s-a semnat un protocol de convergenţă spiritual-morală. Minodora Ilie, 

preşedinta Fundaţiei Omenia, a înmânat diplome pentru omenie şi reconciliere, Părintelui 

prof. dr. Stan I. Alexandru, d-nei Marcela Ghiulbenghian, profesorului univ. dr. Toma George 

Maiorescu şi consilierului Ursu de la Comisia Naţională UNESCO. Acest eveniment a fost 

publicat în buletinul „Viaţa Cultelor” nr. 677 din 12 Decembrie 2006, şi în Realitatea 

Evreiască nr. 266-267, din 24 Ianuarie 2007. 

145 – În 16-18.11.2006, am fost invitată la Parlamentul României, Camera Deputaţilor, 

unde a participat la ziua de rugăciune „Micul Dejun cu Rugăciune” împreună cu reprezentanţi 

ai tuturor religiilor, personalităţi politice din toate partidele, reprezentanţi ai mass-media 

române. 

146 – În 18.11.2006, am fost invitată la parastasul de pomenire al familiei Brătianu, 

care s-a ţinut în Vila Florica din localitatea Ştefăneşti, jud. Argeş.  
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Imagini de la târnosirea Schitului Sf. Treime Vidra 

 

 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2007 

 

Dna Anița Camelia Mihaela, secretara Societății Edmond SRL a scos din site-ul 

Fundației „Tezaurul Sacru al Religiilor” wwwsacredtreasure.org un scurt rezumat al tuturor 

acțiunilor realizate de mine și a invitațiilor la care am dat curs, împreună cu imagini ale 

acestora. 

 

147 – În 15.01.2007, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, împreună 

cu Pr. prof.univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar general al A.P.A.R. am fost invitaţi a participa 

la Ceremonia de Comemorare a victimelor Pogromului legionar de la Bucureşti (25 Tevet 

5767) din 21-23 ianuarie 1941, care a avut loc la Templul Coral din str. Sf. Vineri 9-11, sector 

3, la ora 12,00. Invitaţia a fost făcută de dl Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţii 

Evreieşti din România şi de prof. ing. Osy Lazăr, preşedintele Comunităţii Evreilor din 



219 
 

Bucureşti. 

148 – În 31.01.2007, a avut loc Simpozionul „Convergenţa şi dialogul interreligios şi 

intercultural în context european”, în Bucureşti, sala de protocol a bisericii Calvineum din str. 

Luterană (lângă Catedrala Sf. Iosif) nr. 13 bis, orele 12,00. Acest Simpozion a fost organizat 

de Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România şi Fundaţia „Tezaurul Sacru al Religiilor” 

împreună cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO, Fundaţia Internaţională 

OMENIA, C.C.S.C.O.R., Centrul pentru cunoaşterea şi sprijinirea cultelor şi organizaţiilor 

religioase. Pr. paroh Zsold Bela, fiind gazda simpozionului, a prezentat în câteva cuvinte 

Biserica Reformată. Ca preşedintă a Fundaţiei am mulţumit celor prezenţi şi am dat cuvântul 

secretarului general APAR, Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, care a ţinut un discurs despre 

„convergenţa spirituală” şi care mi-a mulţumit pentru efortul depus în desfăşurarea acţiunilor 

APAR şi ale Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”. Preşedinte prof. dr. Toma George 

Maiorescu vorbeşte despre iubirea de aproape. Păcatul capital este absenţa iubirii. Iertarea 

păcatelor, mântuirea, reprezintă tema majoră a religiilor monoteiste. Rabinul Menachem 

Hacohen urat viaţă îndelungată şi fericire pentru ziua de naştere. A vorbit despre unul dintre 

simbolurile importante din templu, care este „Menora” – sfeşnicul cu 7 lumânări. Preşedinta 

Fundaţiei Internaţionale Omenia, Minodora Ilie, vorbeşte despre „Noua lege a cultelor”, care 

se bazează pe dorinţa comună de libertate religioasă a omului de a-şi alege cultul potrivit 

dorinţelor lui. Ecumenismul din legea cultelor este de preţ, pentru că există egalitate între 

religiile creştine în toate sensurile. Prof. univ. dr. Corneliu Leu – Legislaţia europeană trebuie 

să creeze cadrul de dezvoltare liber. Av. Profir Constantin dezbate din punct de vedere juridic 

Legea Cultelor – O convergenţă spirituală nu se face fără dialog. 

Am acordat diplome şi medalii pentru convergenţa spirituală între religii preotului 

Pastor Zsold Bela, Pr. Zikeli Daniel de la Biserica Lutherană şi preşedintei Minodora Ilie – 

Fundaţia Internaţională OMENIA. 

Pr. prof. univ. Dumitru Radu: Astăzi ne găsim într-o epocă post modernistă, după care 

nu există biserică instrucţională. Omul este pus a fi preot al creaţiei. Din partea Ambasadei 

Republicii Democrate Congo, secretar 1 Albert Kalenda mulţumeşte pentru inviaţia primită de 

a participa la acest minunat simpozion. Putem lăsa orgoliul la o parte, fanatismul, pentru a ne 

uita drept la cer, să fie la mijloc iubirea pentru tot. Domnul Hagi Memet, reprezentantul 

Uniunii Democrate a Tătarilor turco-musulmani din România, prezintă obiectivele privind 

cunoaşterea reciprocă: stimularea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale; 

promovarea pe plan naţional/internaţional, seminare, prin internet a diversificării etnice, 

lingvistice, culturale şi religioase a diferitelor zone ale ţării, precum şi a tradiţiilor 

interculturale şi interreligioase.  

Am dat cuvântul directoarei financiare Ionelia Hristu, care prezintă un Raport contabil 

al Asociaţiei APAR şi Fundaţiei pe anul 2006.  

Elvira Ecaterina Ivănescu din partea Asociaţiei Femeilor Ortodoxe, mulţumeşte pentru 

invitaţie şi anunţă că a editat un volum monografic cu întreaga activitate a societăţii femeilor 

ortodoxe. Au fost prezentate la întrunire peste 70 persoane conform listei de prezenţă, TVR1, 

TVRM, Lumina de la Iaşi. A urmat o masă comună care a fost comandată caşer la Federaţia 

Comunităţilor Evreieşti din România. 

149 – În 12.02.2007, ca președintă a Fundației „Tezaurul Sacru al Religiilor‟ am fost 

invitată şi am participat la Institutul Cultural Maghiar unde au avut loc trei concerte corale 

susținute de Corul de la Institutul Teologic Protestant de la Cluj și o expoziție de fotografii 

despre Transilvania, realizată de profesor canadian Brian Johnston. Vernisajul expoziției și un 
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concert coral au avut loc la ora 18:00 la Institutul Cultural Maghiar din str. Batiștei nr. 39. La 

deschidere a fost prezentă și ambasadoarea Canadei, Marta Moszczenska. Dirijorul corului și 

totodată artist fotograf fiind Brian Johnston, cetățean canadian. 

150 – În 15.02.2007, ca președintă a Fundatiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” am fost 

invitată şi am participat la sediul Bibliotecii Metropolitane „Mihail Sadoveanu”, la dezbaterea 

„Gestionarea timpului” (Gestion du temps) organizată de Asociaţia UNESCO „Iulia Hasdeu” 

şi Academia Daco-Română. Împreună cu Christiane de Reynier (Elveţia), am primit Diploma 

pentru promovarea valorilor temporale Daco-româneşti de la Academia Daco-română. 

151 – În 20.03.2007, a avut loc simpozionul religios-cultural cu tema „Convergenţa şi 

dialogul interreligios şi intercultural mondial” în Bucureşti, sala Drepturilor Omului a 

Parlamentului României. Acest simpozion a fost iniţiat de preşedinta Fundaţiei „Tezaurul 

Sacru al Religiilor‟ şi organizat împreună cu: Comisia pentru Drepturile Omului, Culte şi 

Problemele Minorităţilor Nationale; Grupul de Rugăciune Ecumenic al Parlamentului 

României; Fundaţia „Prinţul Paul al României”; Fundaţia Internaţională OMENIA; A.P.A.R. 

– Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România; Fundaţia Europeană pentru Cultură şi 

Educaţie Ecologică; Comisia Naţională a României pentru UNESCO. 

IPS Teodosie a deschis simpozionul religios prin urarea de bun venit mulţumind 

invitaţilor pentru prezenţa lor, după care a ţinut un discurs despre religiile permanente în 

istorie, convertite în diferite forme de manifestare. Toate religiile au luptat pentru a se uni cu 

Dumnezeu, tulburaţi de cel rău. Între noi trebuie să fie un dialog al iubirii, preţuindu-i pe cei 

ce ne sunt aproape. Au participat reprezentanţi de la următoarele asociaţii şi fundaţii: Fundaţia 

„Tezaurul Sacru al Religiilor”, Liga Culturală Islamică din România; A.P.A.R. – Asociaţia 

pentru Pacea Religiilor; Asociaţia Femeilor Musulmane din România; Asociaţia Surorilor 

Musulmane din România; Comisia Naţională a României; reprezentanţii Ambasadelor pentru 

UNESCO; reprezentanţii mass-media; Fundaţia Europeană pentru Cultură; Fundaţia Taiba şi 

Educaţie Ecologică; Fundaţia Milenium pentru Drepturile Omului; Comisia pentru Drepturile 

Omului, Culte şi Fundaţia Internaţională şi Interreligioasă pentru Pacea Lumii, Problemele 

Minorităţilor Nationale; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România; Fundaţia „Prinţul 

Paul al României”; Fundaţia Golescu. 

Reprezentanţi etnii: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România; Forumul Ecumenic 

al Femeilor Creştine; Societatea Ortodoxă a Femeilor Române; Secretariatul de Stat pentru 

Culte; Mişcarea Focolarelor; Reprezentantul Preşedinţiei României; Agenţia Naţională 

Antidrog. 

Au luat cuvântul următorii: Nicolae Păun – preşedintele Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale; Prof. univ dr. Aurel Vainer – preşedintele 

Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România; drd. Muftiu Iusuf Murat de la Muftiatul 

Cultului musulman, Constanta; preot deputat Ioan Rus; prof. dr. Toma George Maiorescu – 

preşedintele Fundaţiei Europene pentru Cultură şi Educaţie Ecologică; preot prof. univ dr. 

Stan I. Alexandru, secretar general A.P.A.R.; Abu Al Ola Al-Ghitti – preşedintele Fundaţiei 

Taiba; Gemaledin Sevinci – preşedintele Asociaţiei Surorile Musulmane; pres. dr. Ahmed 

Nakechbandi Mazhar; ec. Virgil Achihai – preşedintele Cultului creştin după Evanghelie; 

Radu Sorin Daniel – preşedintele Fundaţiei pentru drepturile omului Milenium; Rahmatian 

Bahman, Baha’i; preot prof. decan univ. dr. Ion Popescu – Institutul Teologic Piteşti; 

Minodora Ilie – preşedinta Fundaţiei Internaţională Omenia; general-locotenent dr. Mircea 

Chelaru. 

La acest simpozion au fost evidenţiate convergenţa religiilor din România privind 
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credinţa şi dragostea comună a tuturor pentru Dumnezeu, dorinţa comună de promovare a 

păcii între religii, dorinţa comună pentru a asigura un viitor liniştit tinerei generaţii, dorinţa 

comună de a ieşi din criza ecologică. Întrunirea a fost onorată de prezenţa mass-mediei de la 

TVR, TVRM, radio etc. După simpozion am oferit un cocktail invitaţilor. 

151b – În 17 mai 2007, am fost invitată la cota 1000 la hramul Mânăstirii „Înălţarea 

Domnului” de către Părintele stareţ Melchisedec. 

152 – În 20.03.2007, am fost invitată şi am participat la sărbătoarea Naw-Ruz (Anul 

Nou Baha’i) organizată de Comunitatea Baha’i în str. Iancu de Hunedoara nr. 8, Bucureşti. 

153 – În 24.05.2007, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” împreună 

cu Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar general al A.P.A.R. am fost invitaţi şi am 

participat la Congresul Duhului Sfânt „Biserica contemporană” care a avut loc în Bucureşti, la 

biserica Harul din str. Răsăritului nr. 59, sect. 6. Invitaţia a fost făcută de către preşedinte Dr. 

Ioan Ceuţă de la Universitatea Biblică din România. 

154 – În 7.06.2007, Universitatea Spirituală Mondială Brahma Kumaris, care şi-a 

deschis o filială în ţara noastră, m-a invitat împreună cu Pr. profesor univ. dr. Alexandru I. 

Stan la întâlnirea „Gândire pozitivă” la orele 18.00, la Hotelul Duke din Piaţa Romană, 

aducându-se la cunoştinţă că există un sediu al lor la Chitila, str. Sălcuţei nr. 2. Au participat 

oameni de vază precum ambasadori ai Republicii Iran, psiholog Armand Cătălin Veleanovici, 

managing director Mircea Birca etc. 

155 – În data de 7 iunie 2007, am fost invitată, împreună cu părintele prof. dr. Stan I. 

Alexandru, între orele 14:00-15:00 la Facultatea de Teologie, de reprezentanţi ai cultului 

Musulman din România, unde am participat la discuţii privind religia musulmană în context 

naţional român alături de prof. Raduca, de prof. univ. Remus Rus şi alţi profesori universitari 

din Facultatea Ortodoxă Română din Bucureşti. 

156 – În 20.07.2007, de Sf. Ilie, am fost invitată la hramul bisericii Sf. Ilie de la 

Călugăreni. 

157 – În 04.08.2007, am participat la a treia Adunare Ecumenică Europeană EEA3 ce a 

avut loc la Sibiu unde m-am întâlnit cu reprezentanţi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române 

şi ai altor Biserici. 

158a – În data de 08.08.2007, am trimis la cancelaria Patriarhiei o scrisoare prin care 

am prezentat condoleanţe pentru trecerea în lumea drepţilor a Părintelui Patriarh Teoctist al 

Bisericii Ortodoxe Române timp de 21 de ani. În data de 10 august am primit răspuns de la 

Patriarhie, cu mulţumiri pentru gândul meu, urându-mi în continuare sănătate şi bună sporire 

în misiunea mea. 

158b – De asemenea, am participat la funeraliile Prea Fericitului Părinte Teoctist 

Arăpaşu care a condus BOR (Biserica Ortodoxă Română). 

159 – În 13.08 2007, împreună cu soţul meu, Jirair Ghiulbenghian, am participat la 

sărbătorirea „Adormirea Maicii Domnului” la mânăstirea Hagigadar din Suceava, unde vin 

armenii din toată România şi din străinătate pentru împlinirea dorinţelor şi unde urcă dealul în 

genunchi, rugându-se. 

160a – În 19.09.2007, am fost invitată alături de soţul meu, Jirair Ghiulbenghian, 

vicepreşedintele Comunităţii Armene, la ziua Armeniei, care a fost sărbătorită la Clubul 

Diplomatic. 

161b – În 26.09.2007, ora 18:00, am fost invitat de Magdalena Iolanda Stavinski, 

președinta Asociației de dialog între știință și religie și director al Institutului de Astrologie la 

o discuție, unde au participat: secretar de stat pentru Culte, vicepreşedinte prof. dr. Lemeny; 
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prof. univ. dr. Ungureanu; consilier UNESCO, ing. Ursu; prof. univ. dr. Gelu Calina; dl 

Bararab Nicolescu; prof. secretar general Alexandru Mironov; ing. lector univ. Nicolae Bulz; 

colonel Radu Constantinescu și alții. Tema a fost dezbătută de secretar de stat prof. dr. 

Lemeny. 

161b – La ora 19:30 Necdet Celik, reprezentant al ziarului turcesc „Zaman” oferă o cină 

festivă de Iftar „Prietenie și dialog” în timpul Ramadanului la Hotel Marriot din București, 

unde am fost invitată în calitate de președintă a Fundației „Tezaurul Sacru al Religiilor” 

împreună cu soţul. 

162 – În 30.09 2007, am fost invitată la întronizarea Prea Fericitului Daniel Ciobotea. 

Acţiunea s-a desfăşurat în Catedrala Patriarhiei Române, unde au fost prezenţi reprezentanţi ai 

statului şi ai Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi delegaţi din străinătate, reprezentanţi ai 

diverselor religii din ţară şi din lume. 

163 – În data de 30 octombrie 2007, ora 19:00, am fost invitată la lansarea cărţii 

„Impact Pastoral” scrisă de Ioan Ceuţă. 

164 – În 01.11.2007, am fost invitată de prof. univ. Crina Bocşan, preşedinta Asociaţiei 

„Iulia Hasdeu”, la Muzeul de istorie din Piata Universităţii (Palatul Suţu), unde s-a desfăşurat 

simpozionul închinat memoriei Iuliei Hasdeu. Am vorbit despre contribuţia Iuliei şi a lui 

Petriceicu Hasdeu în spiritualitatea mondială. 

165 – În 04.11.2007, am fost invitată de Părintele Valeriu de la biserica Sfântul Ilie din 

Călugăreni la sfinţirea bisericii după restaurare, de către Prea Sfinţitul Ambrozie. 

166 – În 8-10.11.2007, am fost invitată de Grupul de Rugăciune din Parlamentul 

României la o acţiune desfăşurată la Palatul Parlamentului. 

167 – În 11.11.2007, am fost invitată la Biserica Armeană de doamna Vosganian, mama 

ministrului Varujan Vosganian, cu ocazia decernării de către Prea Fericitul Karekin II de la 

Echmiadzin din Armenia (Catolicosul tuturor armenilor din lume) a celei mai înalte distincţii 

pentru activitatea depusă de Varujan Vosganian în comunitate, Biserică, politică. 
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Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2008 

 

168 – Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a Noului An 2008, ca preşedintă a Fundaţiei 

„Tezaurul Sacru al Religiilor”, am trimis felicitări tuturor reprezentanţior cultelor din 

România. Postez câteva din răspunsurile primite de Fundaţie de la: Prea Fericitul Daniel 

Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan, al 

Mitropoliei Olteniei; Înalt Prea Sfinţitul Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului; Înalt 

Prea Sfinţitul Nifon, al Arhiepiscopiei din Târgovişte; Înalt Prea Sfinţitul Andrei, Arhiepiscop 

al Albei Iulia; Prea Fericitul Aram I, Patriarh al Armeniei; Prea Fericitul Alexey al II-lea, 

Patriarhul Moscovei și întregii Rusii; Prea Sfințitul Gherasim al Episcopiei Râmnicului; Prea 



224 
 

Sfințitul Eftimie, Episcop al Episcopiei Romanului; Prea Sfințitul Episcop Florentin 

Crihălmeanu, Eparh al Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj – Gherla; 

Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Major Lucian, al Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-

Catolică, de Blaj; Înalt Prea Sfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al 

Basarabiei și Exarh al Plaiurilor; Prea Sfințitul Petru Gherghel, Episcop romano-catolic de 

Iași; Prea Sfințitul Episcop Alexandru Mesian, al Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-

Catolică, de Lugoj; Prea Sfințitul Galaction Stângă, Episcop al Alexandriei și Teleormanului; 

Prea Sfințitul Ioachim, Episcop al Hușilor; Prea Sfințitul Lucian, Episcop al Caransebeșului; 

de la László Tökés, Episcop al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului; Prea Sfințitul 

Tempfli József , Episcop Diecezan al Episcopiei romano-catolice din Oradea; Dr. Pap Géza, 

Episcop al Eparhiei Reformate din Ardeal; Virgil Achihai, președintele Uniunii Comunităților 

Cultului Creștin după Evanghelie. 
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169 – În Ianuarie 2008, am participat la comemorarea lui Mihai Eminescu, în Cimitirul 

Bellu, la slujba de pomenire, cu Prea Sfințitul Varsanufie. 

170 – În ziua de vineri 25.01.2008, a avut loc la COS (Casa Oamenilor de Știință), 

lansarea cărții „Enciclopedia Francmasoneriei Universale” de senator Bazgan Ion și Radu 

Comănescu, unde am fost invitată. 

171 – În data de 28 Ianuarie 2008, a avut loc Sărbătoarea Pomilor a Cultului Mozaic, 

unde a fost invitată conducerea APAR la Templul Coral al evreilor. 

172 – În luna Ianuarie 2008, am participat la ziua de rugăciune comună de la catedrala 

armeană, și de la biserica greco catolică din str. Sabinelor. 

173 – Am fost invitată să vizionez filmul cu adevărul războiului din Irak. Peste 150.000 

de morți (60% femei și copii) și bombarderea hotelului în care locuiau ziariștii, reporterii 

neacreditați, care a provocat moartea a peste 90 de persoane. 

174 – Ca preşedintă a Fundației am fost invitată în data de 5 februarie, la Atheneul 

Român, de președinta Fundației Internaționale Omenia, Minodora Ilie. Cu acest prilej, mi s-a 

acordat Diploma de onoare pentru Omenie și Reconciliere, pentru Contribuții la promovarea 

omeniei, toleranței și reconcilierii, pentru acte umanitare și pentru ajutorul oferit Bisericii, de 

către președintele de onoare al Fundației, Prea Fericitul Daniel Ciobotea al Bisericii Ortodoxe 

Române. 
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175 – În data de 18 Februarie 2008, am fost invitată de regizoarea și președinta 

Asociației IF, Ceterchi Liana, la piesa de teatru „Copilul din spatele ochilor”, de Nova Semel, 

în care este făcută o pledoarie pentru creșterea unui copil cu autism, piesă interpretată de 

Gabriela Popescu. 

176 – Am fost invitată în data de 10.02.2008, de Pastor Ion Ceuţă la comemorarea 

fostului deputat Pastor Petru Dugulescu la biserica Hramul din București a Cultului 

Evanghelic. 

177 – În data de 21 Februarie 2008, am participat la înmormântarea marelui maestru 

Gheorghe Comănescu, prezentând condoleanțe soției, fostă angajată a SC „Edmond” SRL, 

imediat după Revoluția din 1989. 
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178 – În data de 28 februarie 2008, am fost invitată la întrunirea proiectului 

ManeCognitiva privind evaluarea capitalului imaterial, inteligenței, a brandurilor. 

179 – În 5 martie 2008, am fost invitată la Filarmonica „George Enescu”, de Cristina 

Vasiliu la spectacolul realizat de ea „Confluenţa Artelor”, privind Arta orientală în China şi 

influenţa ei în cultura europeană. 

180 – S-a realizat site-ul www.sacredtreasure.org şi un Forum cu toate activitatea 

depusă în cei 14 ani de la crearea Fundaţiei, în limba română şi limba engleză. 

181 – Fără a fi terminate toate traducerile forumului în engleză şi fără a face 

promovarea site-ului, Gala Premiilor Societăţii Civile ne-a mediatizat pe internet în Top 10. 

 

 

 

 

182 – Din data de 17.03.2008, a început promovarea site-ului www.sacredtreasure.org 

în România. 

183 – În ziua de 21 martie 2008, preşedinta Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” a 

fost invitată la sărbătoarea „Anul Nou Baha’i”. Neputând onora cu prezenţa această invitaţie, 

am transmis un mesaj de felicitare cu urările cuvenite membrilor şi conducerii Cultului 

Baha’i. 

184 – Fundaţia a trimis un Avertisment factorilor de decizie ai României privind 

SUMMIT-ul NATO şi proliferarea armelor şi a bazelor militare. 

185 – Duminică, 23 martie 2008, ora 18:00, preşedinta Fundaţiei şi a Asociaţiei pentru 

Pacea Religiilor din România a fost invitată la Casa Radio pentru a viziona un film 

documentar despre libertatea ca destin. De la libertate politică la libertate spirituală. Doamna 

Shri Mataji Nirmala Devi este fondatoarea Sahaja Yoga, născută în familie de creştini, 

descendentă a istoricei dinastii Shalivahan, tatăl său reputat erudit, a tradus Coranul în limba 

indiană, iar mama sa este prima femeie din India distinsă cu diploma de onoare în 

matematică. Astăzi în lume se practică Yoga în 90 de ţări, şi este eficientă şi ca terapie 

alternativă. Pentru activitatea ei a fost nominalizată de două ori la Premiul Nobel pentru Pace. 

În 1989 a primit Medalia Păcii a Naţiunilor Unite şi în acelaşi an a încheiat cu Ministerul 

Sănătăţii din URSS un protocol de colaborare în domeniul cercetării medicale. 

186 – Luni, 24 martie 2008, am cântat în cor la biserica Sf. Ilie din Sinaia, locaş ctitorit 

de Regele Carol al II-lea şi Voievodul Mihai. 
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187 – În data de 24.03.2008, ora 19:00, am fost invitată de către Federaţia 

Comunităţilor Evreieşti din România la FESTIVITATEA DE PURIM 5768, ce a avut loc la 

Teatrul Evreiesc de Stat. 

188 – Joi, 27 martie 2008, s-a mediatizat Avertismentul la Academia Daco-Romana. 

189 – Pelerinaj de Florii între Mânăstirea Radu Vodă şi Patriarhie la care am luat parte 

în data de 19 Aprilie 2008. 

190 – În 28.04.2008, am fost prezentă la Catedrala Patriarhală, unde a fost hirotonit un 

episcop. 

191 – Am fost prezentă Biserica Sf. Antim, unde a fost hirotonit un preot. 

192 – Şedinţa Clubului Kiwanes unde am participat ca membru. 

193 – În 9-10.05. 2008, la sesiunea ştiinţifică naţională „Ştiinţă şi Religie” la mânăstirea 

Acoperământul Maicii Domnului de la Arini – Dorna, jud. Suceava, acţiune organizată de IPS 

Teodosie, unde am participat cu Marius Băcescu, prof. univ. dr. în management, secretar al 

AOŞ (Academia Oamenilor de Ştiinţă) şi cu pr. Grigore Dumitru, iniţiatorul testului 

iluminării EQ. 

194 – Am participat la Conferinţa internaţională „Descoperă Islamul” organizată de 

Fundaţia Taiba România la Universitatea Ecologică Bucureşti. 

195 – În data de 3 Septembrie 2008, am luat parte la hramul mânăstirii Sfântul Antim, 

unde a oficiat Sfânta Liturghie Prea Fericitul Părinte Daniel, împreună cu Prea Sfinţitul 

Vincenţiu Ploieşteanul. 

195a – Ca preşedintă a Fundaţiei, am mediatizat obiectivul Fundaţiei , la Televiziunea 

OTV – în emisiunea lui George Stanca, în 15 August 2008, orele 15:00-16:00. 

196 – În 10-11.09.2008, Viorel Dima, preşedintele Asociaţiei „Conştiinţa şi Libertate”, 

m-a invitat la a IX-a Conferinţă a experţilor de libertate religioasă, organizată de IRLA, la 

Palatul Parlamentului. 

197 – În 17-20 Septembrie 2008, am fost invitată de Grupul Ecumenic de Rugăciune 

din Parlamentul României, la Conferinţa SE Europeană, de către deputat Petru Aldea, primind 

Certificatul pentru participare, de la reprezentantul ECPM, pentru South East Europe, Leo 

Van Doesburg. 

198 – Joi 25 Septembrie 2008, am fost invitată de către ambasadorul Armeniei la Clubul 

Diplomaţilor la Ziua Armeniei. 

199 – Marţi seara, 23 septembrie, împreună cu alte 8 femei de la Asociaţia FAPTE, am 

fost invitate de preşedinta Femeilor Musulmane din Romania, la o cină festivă cu ocazia 

Ramadamului Musulman, la Sala Polivalentă. 

200 – Cu ocazia cinei festive de Iftar „Prietenie şi dialog” Zaman International 

Newspaper, am fost invitată la JW Marriott Grand Hotel din Bucureşti, Joi 25 Septembrie 

2008, la ora 20:00. 

201 – În 30 Septembrie 2008, am participat la Festivitatea de la Palatul Patriarhiei, 

prilejuită cu ocazia unui an, de la întronizarea ca Patriarh al Romaniei, a Prea Fericitului 

Daniel. 

202 – Sâmbătă, 08.10.2008, am fost la biserica din Coteşti, Godeni, protoeeria Muscel 

Câmpulung, unde am fost invitată de Minodora Ilie, preşedinta Fundaţiei Internaţionale 

Omenia, în satul ei natal, pentru parastas şi pentru hirotonia unui preot, săvârşită de Prea 

Sfinţitul Calinic. 

203 – Duminică 19.10.2008, la biserica Sfântul Anton din Piaţa Unirii, am participat la 

Liturghie şi la slujba de hirotonie a unui preot de către Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul. 
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204 – În 23 octombrie 2008, am participat la pelerinajul mutării moaştelor Sfântului 

Dumitru Basarabov de la biserica Sfântul Spiridon la Patriarhia Română. 

205 – Sâmbătă, 25 octombrie, orele 10, am participat la Catedrala armeană din 

Bucureşti cu ocazia venirii în România a Prea Fericitului Karekim al II-lea, Patriarhul tuturor 

armenilor din lume. 

206 – Am luat parte la reşedinţa Mitropoliei Ortodoxe din Iaşi, alături de Prea Fericitul 

Karekim al II-lea, Patriarhul tuturor armenilor din lume, împreună cu preşedintele comunităţii 

armene, Varujan Vosganian, şi cu ambasadorul Armeniei, unde au fost prezente numeroase 

personalităţi, la invitaţia Înalt Prea Sfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 

207 – În 26 octombrie 2008, orele 10:00, am fost prezentă la târnosirea bisericii armene 

din Iaşi, de către un sobor de preoţi armeni, însoţiţi de Prea Sfintitul Karekim al II-lea, 

Patriarhul tuturor armenilor din lume şi de către alţi preoţi ortodocşi şi catolici, de Varujan 

Vosganian, ministrul Economiei, senator, şi alte înalte personalităţi din Moldova (Vasile 

Astărăstoae – directorul Colegiului medical pe ţară, primarul Iaşului – Gheorghe Nichita, 

Relu Fenechiu – deputat PNL, Simirad Vasile, unde au venit oameni din toata ţara şi 

reprezentanţi ai mass media. 

208 – În 26 octombrie 2008, orele 23:00, am fost la Patriarhia Română, ascultând 

acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov şi al Sfinţilor Constantin şi Elena, stând la rând pentru 

a săruta Sfânta Masă a Altarului Patriarhiei Ortodoxe Române, care a fost resfinţită după 

renovare. 

209 – Am luat parte la slujba Sfântului Dimitrie Basarabov, ţinută de tot soborul 

arhieresc al Bisericii Ortodoxe Române şi de către Înalt Prea Sfinţitul Ghattas Hazim, delegat 

al Patriarhiei Antiohiei, care a adus în ţară moaştele Sfântului Apostol Pavel. 

210 – În 28 Octombrie, am luat parte la Liturghia Sfântului Dumitru, la Patriarhia 

Română, când a fost hirotonisit preot, consilierul patriarhal Spiridon. 

211 – Duminică, 9 Noiembrie, am luat parte la hramul Catedralei armene din Bucureşti, 

urmat de lansarea cărţii „Catedrala Armeană din Bucureşti”, de Eduard Jeamgocian. 

212 – Ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am fost invitată vineri, 

12 Decembrie 2008, orele 18:30, la Uniunea Scriitorilor din România pentru evocarea a 100 

ani de la naşterea lui William Saroyan. 

213 – La Sala Polivalentă am luat parte la concertul jubiliar 2008, Colindul Sfânt şi 

Bun, joi, 11 Decembrie, orele 18:30, susţinut de corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 

„Patriarhul Iustinian” a Universităţii din Bucureşti, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon 

Mitropolitul” din Bucureşti şi Corala „Sfântul Andrei” a preoţilor din Capitală. 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2009 

 

214 – În 15 Ianuarie 2009, am fost invitată la comemorarea poetului Mihai Eminescu de 

către Pr. Teofil Bradea, cel care m-a făcut să-l apreciez pe poetul Mihai Eminescu ca o mare 

fiinţă de lumină, întrucât a excelat în toate domeniile prin poeziile sale, fiind unic în lume, 

făcându-i colivă la fiecare comemorare. 

215 – În 20 Ianuarie 2009, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, 

împreună cu Preot prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar general al „Asociatiei pentru 

Pacea Religiilor din România”, am organizat la Biblioteca Armeană o recepţie pentru 

reprezentanţii confesiunilor creştine care au fost prezenţi la rugăciunea comună, la Catedrala 

armeană, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Dirayr Mardikian. 
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216 – Sâmbată 24 Ianuarie 2009, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al 

Religiilor”, am luat parte la festivitatea depunerii coroanelor de către reprezentanţii Armatei şi 

Primăriei la statuia lui Al.I. Cuza cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române. 

217 – În 28 Ianuarie 2008, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am 

fost invitată la Parlament la iniţiativa Robertei Anastase, deputat şi vicepreşedinte al 

Parlamentului României, pentru o întâlnire cu ONG-urile. 

218 – Miercuri, 11 Februarie 2009, orele 18:00, am fost invitată de Cristina Vasiliu la 

Filarmonica „George Enescu”, la spectacolul „ Shakespeare”, în cadrul Confluenţei Artelor. 
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219 – Am fost invitată de Comitetul Român de Distribuţie, la Facultatea de Medicină, 

ca membru fondator, la Conferinţa „Sănătate – Alimentaţie – Bunăstare 2009“, în data de 9 

Aprilie, orele 14:00. 
 

 
 

220 – Am fost invitată de dr. Ioan Ceuţă, preşedintele Centrului Creştin Bucureşti, la 

Inaugurarea Cantinei Sociale „Harul”, miercuri, 1 Aprilie 2009. 

221 – Am fost invitată la al Treilea Festival Global al Păcii – „ONE FAMILY UNDER 

GOD” – luni, 6 Aprilie, orele 16:30, în Ambasada Păcii, festival susţinut de preşedintele 

Federaţiei Universale a Europei, domnul Song, şi de ambasadorii păcii din Japonia. 

 

   

  
 

 

222 – Am fost invitată în 9 Aprilie 2009, la Simpozionul dedicat apărării drepturilor 

omului la Hotel Marriott Grand Hotel Bucureşti, de către Aspen Institute România, unde 

Kerry Kennedy a promovat proiectul „Spune Adevărul Puterii”. 

223 – Am fost invitată de preşedinta FRACCU, luni, 4 Mai 2009, la Palatul 

Parlamentului, în Sala de Expoziţie „Constantin Brâncuşi”, unde au fost expuse mai multe 

picturi ale unor artişti din Franţa. 
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224. Am fost invitată de către Biserica Catolică cu ocazia aniversării a 10 ani de la 

vizita de neuitat în România a Papei Ioan Paul al II-lea, între 7-9 Mai 2009, la Expoziţia de 

fotografii din Galeria Bibliotecii Academiei Române. Lansarea de carte Album aniversar 

„Catedrala Sfântul Iosif”. Simpozionul aniversar din Aula Academiei Române. Concertul 

orchestrei de Cameră din Catedrala Sfântul Iosif. Sfânta Liturghie solemnă prezidată de 

Excelenţa Sa Arhiepiscop D. Mamberti, Secretar pentru Raporturile cu Statele în Secretariatul 

de Stat al Vaticanului şi la rugăciunea de pomenire pentru Papa Ioan Paul al II-lea. 

 

 
 

 

225 – Am fost invitată şi am participat la prima conferinţă JURINDEX, la Facultatea 

Româno-Americană – Bucureşti, Joi 21 Mai 2009, la ora 14:00. Conferinţa a fost organizată 

de Societatea de Studii Juridice, Universitatea Româno-Americană, Transparency 

Internaţional România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Centrul de Studii de 

Drept European. La acest eveniment au fost prezente următoarele personalităţi: judecător 
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Virgil Andreieş, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii; prof. univ. dr. Nicolae 

Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; dr. Ştefan Deaconu, consilier al 

Preşedintelui României; Alina Bica, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti; procuror Laura Codruţa Kövesi, Procuror General al României; 

avocat dr. Gheorghe Florea, preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România; Titus 

Corlăţean, senator, preşedinte al Comisiei de Politică Externă a Senatului, fost vicepreşedinte 

al Comisiei Juridice a Parlamentului European; Iulian Urban, senator, vicepreşedinte al 

Comisiei Juridice a Senatului; Bogdan Olteanu, deputat, vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor; judecător Adrian Neacşu, preşedintele Tribunalului Vrancea – care a prezentat 

JURINDEX; judecător dr. Diana Ungureanu, director adjunct al Institutului Naţional al 

Magistraturii; prof. univ. dr. Gheorghe Botea, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii 

Româno-Americane; Bogdan Dumitrache, director revista Română de Jurisprudenţă; 

judecător Cristian Dănileţ, vicepreşedinte Societăţi pentru Justiţie; dr. Victor Alistar, director 

executiv Transparency Internaţional România; judecător Dragoş Călin, vicepreşedinte 

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, director revista Forumul Judecătorilor; conf. 

univ. dr. Mihai Sandru, preşedintele Societăţii de Studii Juridice etc. A fost apreciat efortul 

judecătorilor români care vor introduce de acum fiecare hotărâre în calculator, ca în statele 

civilizate. 

226 – Momente din timpul Sfintei Liturghii, oficiată la aniversarea a 10 ani de la vizita 

în România a Papei Ioan Paul al II-lea. 

 

  

 

 

227 – Am participat la Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale, Ediţia a 

XII-a, în perioada 11-13 Mai 2009, la Bucureşti. 
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228 – Am fost invitată în data de 20 Mai 2009, ora 16:00, la Librăria Mihail Sadoveanu, 

unde a avut loc lansarea celei de doua cărţi a jurnalistului David Ohanesian „Puterea din 

umbră”, prefaţată de Doru Braia. Printre invitaţii de onoare s-au numărat: Emil 

Constantinescu, Cristian Ţopescu, regizorul Nicolae Mărgineanu, Liviu Mihaiu, Dan 

Pavelescu. 

229 – Am participat la întrunirea ONG-urilor, în data de 20 Mai 2009. 

230 – În data de 27.05.2009, împreună cu preotul Teofil Bradea, am fost la sediul 

Penitenciarului de Femei Târgşor, jud. Prahova. Acolo am fost întâmpinaţi de preotul capelan 

Marin Ion, reprezentant al Penitenciarului, şi am înmânat un număr de 70 exemplare din 

„Carte tristă şi-ncâlcită”, scrisă de părintele Bradea, fiecărei camere de detenţie şi bibliotecii 

care funcţionează în interiorul unităţii. 

 

   

 

231 – Am fost invitată împreună cu soţul, Jirair Ghiulbenghian, la lansarea cărţii despre 

genocidul armean „Cartea Şoaptelor” de către autorul ei, Varujan Vosganian, în data de 9 

Iulie, ora 17:00, în Sala Horia Bernea a Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 – În data de 20 August 2009, am fost invitată de către Asociaţia Surori Musulmane 

la conferinţa „O viaţă mai sănătoasă pentru tine şi familia ta”, în Sala Oglinzilor a Palatului 

UGIR 1903 (Str. George Enescu, nr. 27-29, sector 1, Bucureşti), alături de numeroase 

personalităţi de seamă. 

 



237 
 

    

   
 

233 – Am fost invitată împreună cu soţul, Jirair Ghiulbenghian, la manifestarea cultural 

religioasă, cu ocazia împlinirii a 400 ani de la zidirea Bisericii Armeneşti din Roman (1609), 

în 15 August 2009, de către Arhiepiscopia Bisericii Armeneşti din România. 

 

 

 
 

 

234 – Imagini din Cipru în pelerinaj la biserica Sfântul Barnabas şi a Sfântului Nicolae, 

transformată în geamie, în data de 15 August 2009. 
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235 – Imagini de la sfinţirea clădirii sociale a bisericii Sfânta Treime din Tei, unde Prea 

Fericitul Daniel şi Prea Sfinţitul Varsanufie au sfinţit lăcaşul, pe data de 30 August 2009. 

 

 

  
 

 

236 – Fundaţia „Tezaurul Sacru al Religiilor” a fost prezentă la ONG FEST, în perioada 

11-13 Septembrie, pentru a-şi promova obiectivul, alături de alte ONG-uri. 

 

 

   

 

 

237 – Preşedintele P.D.S.R. Mircea Geoană, cu soţia, aflând obiectivul Fundaţiei 

„Tezaurul Sacru al Religiilor”. 
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238 – În data de 19 Septembrie 2009, am fost în Sinaia, la Babele, şi lângă alţi megaliţi. 

 

  

 

239 – Am fost invitată la TVRM, la emisiunea d-nei Carmen Fulger. 

240 – În data de 21 Septembrie 2009, am fost invitată împreună cu soţul, Jirair 

Ghiulbenghian, la ziua Armeniei, la Clubul Diplomatic. 

 

  

 

241 – În data de 22 Septembrie 2009, am participat la mânăstirea Radu Vodă, la 

înmormântarea primului duhovnic şi a primului îndrumător spiritual al meu, un preot sfânt, 
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alături de Ion Cristescu, împreună cu cei ce au fost ajutaţi de sfinţia sa şi care l-au preţuit 

foarte mult. 

242 – Am fost invitată la Ramadan pe 15 Septembrie, orele 19:30, de directorul ziarului 

turcesc Zaman, Ahmet Ecirli, alături de alte personalităţi, la un Forum de Dialog. 

243 – La logodna fiului Edmond George cu Andreea, naşii, părinţii, sora şi cumnaţii, 

împreună cu Pr. prof. univ. dr. Istodor Gh. şi familia Hristu. 

 

   

  

 

244 – În data de 7 Octombrie, la ora 10, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al 

Religiilor” am fost invitată de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, la Camera 

de Comerţ şi Industrie, la conferinţa decernării Premiului şi Medaliilor „Dr. Alexandru 

Şafran”, şi la lansarea cărţii „Fraţii mai mari: Întâlniri cu iudaismul”, autor prof. univ. dr. 

Andrei Marga. 

245 – În 8 Octombrie 2009, ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” am 

fost invitată de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România la inaugurarea 

Memorialului Victimelor Holocaustului din România, la ora 10:30, în prezenţa preşedintelui 

României, Traian Băsescu. La ora 19:00, am fost invitată la Cotroceni, pentru comemorarea 

Zilei Holocaustului din România, la o recepţie. 
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246 – În zilele de 9-10 Decembrie, am fost invitată în Parlamentul României, la 

acţiunea „Mic dejun cu Rugăciune” de către Grupul Ecumenic de Rugăciune şi la dezbaterea 

„Criza familiei în epoca contemporană”. 

 

 

 

 
 

 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2010 

 

247 – Am fost invitată în data de 11 Ianuarie 2010 la celebrarea celor 160 de ani de la 

naşterea marelui poet naţional Mihai Eminescu, de către Fundaţia Golescu. Recitalul Mihai 

Eminescu a fost susţinut de actriţa Manuela Golescu. 

248 – Am a fost invitată împreună cu soţul, Jirair Ghiulbenghian, de preşedinta 

Fundaţiei Internaţionale Omenia, Minodora Ilie, în data de 14 Ianuarie 2010, la cocktail-ul 

omeniei şi reconcilierii, în sala Phoenicia Grand Hotel, pentru a aduce un gând de profundă 

amintire celor mai importanţi oameni care au trecut în eternitate: Prea Fericitul Părinte 

Patriarh Teoctist, Corneliu Coposu, Ion Raţiu, Vasile Gionea, Felicia Meleşcanu, general 

Teodor Paraschiv, senator Mihai Ladaru, senator Vasile Văcaru, Mitropolit Antonie 

Plămădeală, Puia şi Victor Ţicu, Otto Weber, Florian Simion, Eugen Bertea, Elvira 

Vrăbiescu, Ion Negrea, Aurelia Tartan, Ilie Vedeţ, Amadeo Lăzărescu, Dina Câmpeanu, 

Iuhasz Iosef, Părintele prof. Constantin Galeriu. 

Au fost oferite Diplome de Onoare celor care s-au remarcat prin fapte de omenie în anul 

2009, de către preşedintele de Onoare, Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române. 
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249 – Am participat la Cimitirul Bellu, în data de 15 ianuarie 2010, la comemorarea 

poetului Mihai Eminescu, organizată de preotul Bradea, în prezenţa PS Varsanufie şi a altor 

persoane publice, care a continuat la Academia Română cu momente înălţătoare. 
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250 – Am vizitat Muzeul Satului admirând crucile vechi, diversitatea troiţelor, crucilor, 

tradiţia poporului, sâmbătă 16 Ianuarie 2010. 

 

   

 

251 – Am participat la Rugăciunea ecumenică la biserica Catolică, pe 18 Ianuarie 2010. 

252 – În perioada 18-25 Ianuarie 2010, se desfăşoară „Săptămâna de rugăciune pentru 

unitatea creştinilor”. Pentru a contribui la apropierea dintre liderii religioşi prezenţi la 

rugăciune, am organizat o masă festivă la biserica Armenească, invitând mai multe 

personalităţi şi membri ai Fundaţiei, în ziua de 19 Ianuarie la Biblioteca Dudian. 

253 – În ziua de 20 Ianuarie 2010, am fost invitată de Preotul Daniel Zikeli la biserica 

Luterană şi la recepţia oferită după slujbă. 

 

   
 

 

254 – În 25 Ianuarie, am participat la slujba ecumenică de la Patriarhia Română, la care 

au participat reprezentanţi de la alte culte creştine. 

255 – Fundaţia „Tezaurul sacru al religiilor” a luat atitudine împotriva pro-avorturilor, 

pro-homosexualităţii şi îngrădirii libertăţilor religioase, trimiţând în data de 26.01.2010, 

materialul de mai jos la: Secretariatul delegaţiei române la PACE; doamnei Nadia Valentina 

Ionescu de la Camera Deputaţilor; doamnei Mihaela Drăghici de la Senat; Delegaţiei 

României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. F.F. URGENT! Privind rezoluţiile 

ce se urmăresc acum 1 – pro-avort, 2 – pro-homosexualitate şi 3 – împotriva libertăţilor 

religioase. 

1) Avortul fiind o crimă nu suntem de acord cu el. Femeia care vrea să avorteze, ar fi 

bine: să aducă aprobarea medicului că nu poate ţine o sarcină; a familiei că nu doresc copilul; 

a soţului, prietenului că nu doreşte copilul; a preotului, confesorului religios, care îi poate da o 

dezlegare a acestui păcat de moarte sau o poate convinge să nască şi să-l dea unei familii care-şi 

doreşte un copil. Astfel vina este a lor, nu a dumneavoastră şi a noastră, care nu vrem să fim 

părtaşi la crime colective. Vom da socoteală pentru fiecare păcat individual, dar pentru 

păcatul colectiv nu vom ieşi din iad în veci. 

2) Referitor la pro-homosexualitate. Vă rugăm să aveţi în vedere că dacă vreunul din 

copiii sau nepoţii dumneavoastră dragi, la o vârstă fragedă, sunt agresaţi de homosexuali, nu 
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vă veţi putea îndrepta împotriva agresorului, că avea dreptul, fără a exista vreo interdicţie în 

acest sens. După majorat, omul e liber fiecare să facă ce vrea, deşi medical, anusul nefiind 

elastic, ca vaginul, va ajunge la anus contra naturii în timp! Dacă o femeie, un bărbat e abuzat 

de un homosexual, fără voia sa şi nu are lege pentru a fi protejat, nu are cale legală de a 

pedepsi agresorul. Cei care sunt majori şi fac acest lucru e problema lor, atât timp cât ei doresc 

aceasta e păcatul lor, dar nu şi al nostru ca să fim de acord cu aceste lucruri care nu sunt 

conforme cu legile divine ale tuturor religiilor. Referitor la îngrădirea libertăţilor religioase. 

3) Dumnezeu ne face cunoscut că am primit chip divin şi lumină divină, doar fiinţele ce 

conduc cu El universul, nu şi alte fiinţe de pe alte planete. Pământul e o şcoală. Avem 

încercări de dimineaţa până seara şi lucifer cu oamenii lui vor să îi demonstreze Lui 

Dumnezeu că nu suntem vrednici de lumina divină. Mental, trebuie să nu ne grăbim, căci el 

are voie să ne ispitească. Noi nu trebuie să primim, ci trebuie să înlăturăm orice mesaj negativ 

(ce contravine Lui Dumnezeu). Oamenii trebuie să se încarce pozitiv, cu lumină de la 

Dumnezeu, nu negativ, ca să ne împlinim menirea de a ne îndumnezei, pentru a ajunge la 

lumina veşnică, indiferent de calea pe care am ales-o, funcţie de religia în care ne-am născut. 

Dorim ca delegaţia română care vine dintr-o ţară majoritar creştină, superioară din punct de 

vedere religios, căci urmează legilor Fiului Lui Dumnezeu, Noului Testament, să se impună în 

Parlamentul European, unde se pare că au pătruns mulţi oameni care nu fac diferenţa între 

bine şi rău, făcând inconştient voia lui lucifer. Ne rugăm pentru reuşita dumneavoastră şi îl 

rugăm pe Dumnezeu să vă ajute să faceţi voia Lui. Preşedinte, Ec. Marcela Ghiulbenghian. 

256 – În data de 31 Ianuarie, am participat la slujba de numire a părintelui Siluan în 

biserica Schitului Măgureanu, ce va reveni la forma iniţială de schit, alături de PC. Timotei 

Aioanei şi de P. Ieromonah Teofil. 

257 – Am fost invitată în data de 1 Martie 2010, la Academia Română la dezvelirea de 

către primarul Capitalei – Sorin Oprescu, a Sculpturii lui Haas (născut în 1509 Dornbach, 

Viena, Austria – decedat în 1579 la Sibiu), autorul tehnicii rachetei în trepte. La acest 

eveniment au participat şi viceprimarul Vienei – Renate Brauner, presedintele Academiei 

Române – Ionel Haiduc, Ambasadorul Vienei la Bucureşti – Martin Eichtinger. Cu ocazia 

acestui eveniment prof. dr. ing. Doru Todericiu a lansat cartea despre acest vizionar 

„Preistoria Rachetei Moderne”. Manuscrisul de la Sibiu 1400-1569. 
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258 – Am fost invitată în data de 5 Martie 2010, de către doamna prof. univ. Lucreţia 

Vasilescu la biserica armenească, la Ziua Mondială de Rugăciune. 

259 – Am participat la slujba de adio care a fost oficiată de Prea Fericitul Daniel, alături 

de alţi Episcopi, profesori universitari, Preoţi, a celui care a fost preşedinte de Onoare al 

Fundaţiei, care a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani, Pr. Acad. prof. univ. dr. Dumitru 

Popescu. 

260 – În data de 8.04.2010, am fost invitată la Fundaţia Academia Daco-Română, 

pentru a expune rolul şi eficienţa viitorului Forum Religios Internaţional (Centrul Mondial al 

Religiilor) unde am primit diploma cu titlul de Mare Preoteasă Zamolsiană, întru promovarea 

valorilor temporale daco-româneşti. 

 

 
 

261 – Joi, 22 Aprilie 2010, am fost invitată de familia Părintelui academician prof. univ. 

dr. Dumitru Popescu, la parastasul acestuia de 40 de zile, la Mânăstirea Radu Vodă. 

262 – Duminică, 25 Aprilie 2010, am participat la slujba de la Arhiepiscopia Tomisului 

din Constanţa. 

263 – Miercuri, 5 Mai 2010, am fost împreună cu doamna Carmen Fulger, realizatoarea 

emisiunii de la TVRM a spectacolului, ce a prezentat dansurile armeneşti. 

264 – Duminică, 9 Mai 2010, am fost la mânăstirea Adormirea Maicii Domnului de la 

Izvorul Mureşului din judetul Harghita, împreună cu Arhiepiscopul Ioan al Episcopiei 

Covasnei şi Harghitei 
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265 – În 12 Mai 2010, am fost invitată şi am participat la Ateneul Român, la spectacolul 

realizat de  Cristina Vasiliu „Veneţia – Cetatea Artelor”. 

266 – În 16 Mai 2010,  împreună cu soţul, Jirair Ghiulbenghian, am luat parte cu adâncă 

durere la slujbele de la Catedrala armenească din Bucureşti, slujbe oficiate la trecerea în 

eternitate a celui care a păstorit Biserica Armeană din România timp de 50 de ani, Înalt Prea 

Sfintia Sa Arhiepiscopul Dirayr Mardichian. 
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267 – În 16 Mai 2010, am fost la Cimitirul Armenesc, unde a fost îngropat 

Arhiepiscopul Dirayr Mardichian, și la Clubul Diplomatic unde a avut loc Parastasul. 

268 – În 20 Mai 2010, am participat la înmormântarea unui bun prieten, Alex Păcuraru, 

membru al APAR – „Asociația pentru Pacea Religiilor din România”. 

269 – În 21 Mai 2010, am participat la sărbătoarea hramului Catedralei Patriarhale din 

București, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, alături de Prea Fericitul Daniel şi de un 

sobor de Arhiepiscopi și Episcopi, preoţi și diaconi, încântându-i un minunat cor de copii. 

270 – În 22 Mai 2010, am fost invitată de către Fundația Internațională Omenia, 

președinte și organizator Minodora Ilie, la botezul Alteței Princiare Carol Ferdinand, fiul 

Prințului Paul al României și al Prințesei Lia de România, nașii fiind președintele României, 

Traian Băsescu, și soția Maria Băsescu. 

 

 
 

    
 

 

271 – În 24 Mai 2010 am participat la hramul bisericii Sfânta Treime a schitului din 

Vidra, pe care a ctitorit-o familia Ghiulbenghian. 
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272 – Fundația „Tezaurul Sacru al Religiilor” a primit din partea „FOND”, Federația 

ONG-urilor pentru Dezvoltare, invitația de a participa la sesiunea din 24-27 Iunie 2010. 

 

 
 

Scurtă traducere: FOND este Platforma română a organizațiilor neguvernamentale 

pentru Dezvoltare ce reprezintă organizațiile interesate să devină din ce în ce mai active în 

domeniul cooperării internaționale și ajutorului umanitar. Strategia Platformei vizează 

susținerea și dezvoltarea campaniilor de conștientizare, atât a publicului general, cât și a 

instituțiilor implicate în acordarea de asistență pentru dezvoltare și ajutorare. Mai mult decât 

atât, FOND încearcă să colaboreze îndeaproape cu organizațiile și experții locali din noile 

state membre UE şi din statele mai vechi. Federaţia îşi propune să promoveze valorile 

cooperării internaționale pentru dezvoltare în România și să dezvolte în același timp 

capacitatea ONG-urilor din țara noastră de a se implica în acest domeniu și să creeze cadrul 

pentru un parteneriat și dialog cu actorii naționali guvernamentali și europeni. 
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273 – În data de 24 Iulie 2010, am fost invitată la Hotel Royal București de către 

Asociația Surori Musulmane, la „Conferinţa Femeia Musulmană”. Printre invitații de seamă 

s-au numărat: Av. Famile Fatma – ARSLAN din Olanda; prof. dr. George Grigore; prof. dr. 

Anton Caragea; drd. Alina Isac; dr. Albu Al-Ola. 

274 – În perioada 6-10.11.2010, am fost invitată de Institute for Cultural Diplomacy să 

particip la „Conferința internațională de pace, reconciliere și globalizare, într-o lume 

interdependentă” la Berlin. 

275 – Am fost invitată la TVRM (Televiziunea România de Mâine) în data de 

28.04.2010, la emisiunea „Exclusiv Pentru Premianți”, realizator Carmen Fulger, cu un grup 

de dansatori armeni pregătiți de doamna Bela Mardikian 

276 – Am participat, alături de domnul Bagiu Ovidiu Ilie, invitați la TVRM, 

(Televiziunea România de Mâine) la emisiunea „En garde!” în data de 08.09.2010. Realizator 

și Producător Carmen Fulger. 

277 – Am participat, alături de Silvia Dumitrescu, Eugen Cristea, Baletul Floria 

Capsali, la TVRM (Televiziunea România de Mâine) la emisiunea „En garde!“ în data de 

27.10.2010. Am spus o poveste (Apocalipsa) la rubrica Adevărat sau fals, realizator Carmen 

Fulger. 

 

  
 

278 – În data de 7.11.2010, împreună cu soțul, Jirair Ghiulbenghian, am fost invitată de 

către Arhiepiscopia Bisericii Armene din București la slujba de întronizare a Părintelui 

Arhimandrid Datev Hagopian, după oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfinții Arhangheli 

din București și la dineul oficial la ora 17, în Salonul Brâncovenesc din Palatul Parlamentului. 

279 – În data de 11 Noiembrie 2010, am fost invitată de către Parintele Ieromonah 

Mihai Harbuzaru la Cluj, unde acesta și-a susținut Teza de Doctorat. Lucrare inedită de 

transpunere din manuscrisurile vechi găsite în Biblioteca Mânăstirii Sinaia a textului muzical 

vechi al lui George Enescu în actuala scriere muzicală și traducerea textelor. 

280 – Am participat la simpozionul „Părintele Galeriu – 7 ani de la plecarea la Domnul” 

în data de 18 Noiembrie 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

281 – În 26 Noiembrie 2010, împreună cu Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, am 

participat la Simpozionul închinat ilustrului profesor de teologie Pr. Liviu Stan, ce a avut loc 

la Mitropolia din Sibiu în prezența fiicei venită din Germania și a fiului venit din SUA. L-au 

omagiat: ÎPS Laurențiu Streza; Pr. Irimia Marga, conf. dr. în drept bisericesc; fiica 

Lăcrămioara Stan, balerină; fiul Traian Stan, fizician; Pr. acad. Mircea Păcurariu; Pr. 

Abrudan; Pr. Dorin Oancea; Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan; dr. în drept Gheorghiță 

Gheorghe; Pr. prof. Vasile Mihoc. 

 

   
 

 
 

282 – Am fost invitată împreună cu Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan de Ministerul 

Afacerilor Externe și Nunțiatura Apostolică în data de 7 Decembrie 2010, în Sala Gafencu din 

sediul M.A.E., cu ocazia aniversării a 90 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre 

România și Sfântul Scaun. A participat ministrul Teodor Baconschi, E.S. Arhiepiscopul 

Francisco-Javier Lozano, Nunțiu Apostolic în România, reprezentanți ai corpului diplomatic 

și alte personalități religioase. 
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283 – Am fost invitată împreună cu Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan la sărbătoarea 

de Hanuka 5771, „Sărbătoarea Luminilor” a Federației Comunităților Evreiești din România, 

în data de 1 Decembrie 2010, la Templul Evreiesc. 

284 – Am fost invitată de Parlamentul României în perioada 8-10 Decembrie 2010, la 

editia a 5-a „Micului Dejun cu Rugăciune” şi la dezbaterea cu tema “Valori creştine în 

politică”. Printre participanţi s-au numărat: deputat Roberta Anastase – preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Emil Constantinescu – fost preşedinte al României; Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit 

Nifon – Arhiepiscopul Târgoviştei; deputat Aurel Vainer – preşedintele Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România; Virgil Achihai – preşedintele Cultului Creştin după 

Evanghelie, Excelenta Sa Francisc Javier Lozano – Arhiepiscop, Nuntiu Apostolic în 

România; Musledin Revin, consilier, Cultul Musulman; prinţesa Lia de România, Minodora 

Ilie – preşedintele Fundaţiei Omenia etc. Cu această ocazie am primit Diploma de participare 

din partea dlui deputat Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Grupului Ecumenic de 

Rugăciune. 

 

 

                 
 

 

    
 

 
 

285 – Am fost invitată de general dr. Emil Străinu, realizator TV, la lansarea cărţii 

„Singur printre extratereştri” – (de)conspiraţia tăcerii, studii şi cercetări nonconvenţionale, în 

data de 13 Decembrie 2010. 
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Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2011 

 

286 – Ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” şi a Asociaţiei pentru 

Pacea Religiilor din România, împreună cu secretarul general al Asociaţiei pentru Pacea 

Religiilor din România, Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, am organizat în data de 

11.01.2011 în Sala de protocol a Bisericii Lutherane întrunirea anuală a Fundaţiei şi a 

Asociaţiei, urmată de un prânz amical. Cu această ocazie au primit medalii şi diplome: dr. 

Daniel Zikeli, Episcop-vicar și Episcopul Christoph Klein ai Bisericii Evanghelice de 

Confesiune Augustană din România, care au primit din partea Asociaţiei pentru Pacea 

Religiilor din România medalia pentru „Merite deosebite în promovarea convergenţei 

spirituale în România” şi diploma pentru „Eforturile depuse în vederea menţinerii păcii între 

credincioşii religiilor din România şi pentru convergenţa spirituală”. Au mai participat: Prea 

Sfințitul Datev Hagopian, Episcopul Arhiepiscopiei Armene; Preotul Radu Holca; Pastorul 

Zsold Bela de la biserica reformată Calvină „Calvineum” din Bucureşti, Imamul Osman Aziz; 

Preotul Mihail Spătărelu, coordonator programe; deputat Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.; 

Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R.; dr. Ioan Ceuţă, preşedintele Centrului Creştin 

Bucureşti; Caţi Camil şi soţia Caţi Hermina; Felicia Munteanu, realizator TV; prof. univ. 

Lucreţia Vasilescu; Vera Maria Neagu, editor „Viaţa Cultelor”; preşedinta Magda Stavinschi 

şi alţii. 
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287 – În perioada 18-25 Ianuarie 2011 s-a desfăşurat Săptămâna de Rugăciune pentru 

unitatea creştinilor, în Bucureşti. Am participat la Patriarhie, la biserica Lutherană, la 

Catedrala Armeană, la biserica greco-catolică, la Catedrala catolică Sfântul Iosif. 

 

       

 

288 – Am fost invitată miercuri, 9 februarie 2011, de Comunitatea Baha'i din România, 

cu prilejul Săptămânii Mondiale Interconfesionale de rugăciuni. Cu acest prilej fiecare invitat 

a citit din Biblie, Daniel, Iov, Coran, Bahá’u’lláh, versete care ne îndeamnă la pace şi 

dragoste între oameni. 

 

       

 

289 – Am fost invitată în data de 17.02.2011 de Fundaţia Internaţională Omenia la 

recepţia OMENIE şi RECONCILIERE. Evenimentul a fost patronat de Minodora Ilie, 

preşedinta Fundaţiei. 
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290 – Am participat în data de 19 februarie 2011, la Cenaclul organizat de Fundaţia 

Iulia Hasdeu cu tema „Bogdan Petriceicu Hasdeu şi albanezii”. Printre invitaţi s-a numărat şi 

Gelu Maksutovici, preşedintele de onoare al Uniunii Albanezilor din România. 

 

          

   

 

291 – Părintele prof. univ. dr. Alexandru I. Stan împreună cu mine am fost invitaţi de 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România la un eveniment special în onoarea rabinului 

Shlomo Sorin Rosen, cu ocazia închiderii activităţii de Prim Rabin al comunităţilor evreieşti 

din România. Evenimentul a avut loc în Sinagoga Mare din Bucureşti în data de 9.03.2011. 
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292 – Duminica 13.03.2011, am fost la Grădina Icoanei, sărbătorind Ziua Ortodoxiei. 

 

     

 

293 – Am fost invitată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România în data de 

15.03.2011, la Teatrul Evreiesc de Stat, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea 

teatrului Baraseum, strămoşul actualului Teatru Evreiesc de Stat, şi a 75 de ani de existenţă a 

Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 

Imagini ale primului teatru Baraseum, film realizat de Radu Gabrea şi Costel Safirman. 

 

          

 

294 – În data de 07.04.2011 Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România, împreună 

cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, alături de Fundaţia „Tezaurul Sacru al 

Religiilor” au organizat Simpozionul inter-religios cu tema „Profetismul în viziune ebraică şi 

creştină de-a lungul veacurilor”. Moderatorul acestui eveniment a fost dr. Aurel Vainer – 

deputat, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 

Au introdus tema: dr. Hary Kuller şi Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan. Mai jos 

prezint Procesul verbal încheiat cu prilejul Simpozionului „Profetismul în viziune ebraică şi 

creştină de-a lungul veacurilor” şi poze de la acest eveniment. Conferinţa a început prin 

acordare a 3 medalii aurite şi diplome pentru: Dr. Aurel Vainer, preşedinte F.C.E.R.; Ing. Paul 

Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R.; Eduard Kupferberg, secretar general al F.C.E.R. Ia 
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cuvântul preşedinte dr. Aurel Vainer. Face o prezentare a fostei adunări din 11.01.2011 de la 

biserica Lutherană, unde s-a stabilit să ne vedem mai des, propune acum trimestrial. NEVIIM – 

PROFEŢII. Apreciază lucrările A.P.A.R. Face o prezentare a lucrării dr. conf. Hary Kuller, 

care va prezenta profeţiile din Vechiul Testament. Prezintă şi lucrarea Pr. prof. univ. dr. 

Alexandru I. Stan. Preşedintele Aurel Vainer spune că: doreşte un dialog dinamic, cuviincios, 

într-o manieră larg acceptată. Mai spune că primii profeţi au fost evreii şi toate profeţiile 

încep cu Abraham. La început s-a hotărât ca statul Israel să se instaureze pe baza profeţiilor, 

ce vor păzi locurile sfinte, legile ONU, drepturile tuturor cetăţenilor, indiferent de religia 

acestora sau naţionalitatea acestora etc. Creştinismul şi islamismul, două religii de care 

trebuie să ţină seama şi împăraţii şi evreii. Preşedintele Aurel Vainer spune că profetii sunt cu 

har şi misiune divină. Iona nu a mai vrut, dar nu a putut să nu mai fie misionar. Ei nu sunt 

atemporali. Moise profetul nr. 2, vede misiunea de a lua evreii din Egipt. El moare însă 

înainte de a ajunge în ţara Canaan. Preşedintele Aurel Vainer şi-a luat ca slogan parlamentar: 

„De binele cetăţii în care locuieşti depinde binele tău” – Isaia. De ce nu mai avem profeţi azi? 

Prognozele politice nu rezistă mult timp. Ceauşescu a făcut prognoza pe 30 de ani, dar 

nu a prevăzut căderea comunismului. Dr. Conf. Hary Kuller a prezentat profeţiile din Vechiul 

Testament. Preşedintele Aurel Vainer dă cuvântul Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, care 

spune că profetismul înseamnă a vedea înainte. În continuare prezintă materialul scris. 

Preşedintele Aurel Vainer îmi dă cuvântul şi prezint o interpretare a mâniilor Lui Dumnezeu 

din Apocalipsa. Preşedintele Aurel Vainer dă cuvântul Imamului Osman Aziz, care spune că 

Dumnezeu a zis: Cine nu crede în profeţi, nu e iubit de El. Profeţia este principiul de bază al 

credinţei musulmane. Cine nu crede în profet sau profeţi, acel om nu este musulman. Coranul 

prevede 28 de profeţi. Profeţii fac minuni, savanţii nu. Profeţii au lăsat omenirii ştiinţa. Toţi 

stăm cu mâinile pe bogăţiile Lui Dumnezeu. Omul cât trăieşte prin profeţi are activitate, 

munceşte, iar răsplata o va primi la Judecata de Apoi. Ultimul profet este Mohamed. După el 

nu a mai fost alt profet. Mohamed a transmis obligaţii, responsabilităţi omului pe pământ. 

Orice religie a venit prin profeţi, cu unicitatea Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la pace 

pe toţi pământenii, omul fiind cel mai frumos chip, rodul dragostei şi al iubirii. Preşedintele 

Aurel Vainer apreciază cuvântul expus de Imamul Osman Aziz. Mai spune că această 

întâlnire e transmisă în direct prin internet pe: www.live.fcer.ro Preşedintele Aurel Vainer 

invită participanţii la întrebări, discuţii, completări. Întrebări ale lui Boris Mahrian: 1. De ce 

pictăm, de ce facem chip cioplit? 2. Viziunea lui Iliahu, Isaia despre Iisus. 3. Cum de a fost 

posibil ca Iisus să fie înmormântat în cetatea Ierusalimului? 4. A dat cu oistea în gard ca 

Ieremia, Ce-i cu Ieremia? Nu e profet? Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan răspunde la 

întrebări: 1. Şi monezile aveau chipuri, când sfinţim lucrurile, le scoatem de sub mâna satanei. 

Primul pictor care a pictat omul a fost la evrei. Azi multiplicăm la xerox fotografii, dar nu 

sunt idoli 2. Iisus a spus despre El: Eu sunt Mesia! Hristos înseamnă Mesia în greacă. 3. 

Cimitirele au fost în afara cetăţii, şi în timp au intrat în cetăţi şi oraşe. 4. Nu este vorba de 

profetul Ieremia – ci de un mitropolit grec ce trebuia să fie pus în Moldova, dar muşatinii şi-

au pus o rudă. Preşedintele Aurel Vainer dă cuvântul dr. Bogdan Catrangiu, preşedintele 

Asociaţiei ARPC, care vorbeste despre „prevenţia si paleatia, virtutea şi rugăciunea unei 

comunităţi”. Evreii şi românii trebuie să facă împreună o grădină a Maicii Domnului în 

România. Preşedintele Aurel Vainer dă cuvântul lui Gelcu Maxutovici, preşedintele de 

Onoare al Uniunii Culturale a Albanezilor din România, care vorbeşte despre rădăcinile sale, 

mama creştină, tata musulman. Albanezii au devenit musulmani, nu au avut conflicte 

niciodată cu evreii. A spus despre Albania că este primul stat ateu, dar că oamenii nu şi-au 

pierdut credinţa – nu şi-au părăsit tradiţia. Preşedintele Aurel Vainer completează spunând că 
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politicul nu a putut desfiinţa credinţa oamenilor niciodată. Evreii marani, care au trecut la 

catolicism, obligaţi de politic, seara în casele lor făceau rugăciunea evreiască. Eugen Barbu, 

într-un roman de-al său, spunea că atât el cât şi soţia îşi făceau rugăciunea separat, în camere 

diferite în perioada comunistă. Doina Ghiţescu recită două poezii, una de Nichita Stănescu, iar 

cealaltă de Iulia Hasdeu. Preşedintele Aurel Vainer dă cuvântul scriitorului Radu Cârneci, 

care spune că o asemenea adunare e de mare importanţă, acest ecumenism este important, este 

necasară o armonie între religii. Îmi mulţumeşte pentru invitaţie. Personal respectă întru totul 

celelalte religii. Cântarea Cântărilor din Vechiul Testament nu se regăseşte în Coran, dar ţine 

cont şi de religia ebraică şi de cea creştină, este chintesenţa credinţei. Este împăcat că este al 

tuturor şi al său uneori. Ne roagă să venim şi cu alţi invitaţi, precum Vasile Andru etc. în 

adunările APAR. Preşedintele Aurel Vainer ne roagă să păstrăm un moment de reculegere 

pentru scriitorul Schane Carmel, ecumenist. În continuare vorbeşte Ossy Lazăr, care face apel 

la toţi liderii religioşi să vorbească oamenilor despre răul provocat de ură, aceasta să dispară şi 

să fie propagate dragostea, prietenia pentru toţi. Dr. Victoria Marcu în vremea studenţiei se 

întreba unde este sufletul. S-a lămurit. Una este idolatria, şi alta este exemplul de urmat. Unii îşi 

doresc să fie idoli, alţii îi susţin, am văzut ce a făcut Ceauşescu, Saddam Hussein, Gaddafi etc. 

Doctor în biologie, cercetător Liviu Beris, supravieţuitor al Holocaustului din Transnistria, 

apreciază ceea ce s-a spus şi afirmă că fiecare religie este un ideal, pentru că cele neştiute vor 

fi mai multe decât cele ştiute. Rabin Zwikfir din Israel vorbeşte în engleză, traducerea fiind 

făcută de Silviu Vexler, spune despre Biblie că are mai multe căi, căi ale păcii. Regele 

hazarilor – a avut un vis – dorinţele sunt bune, dar nu şi faptele. Şi-a strâns consilierii să vadă 

unde a greşit. Noi împărtăşim aceiaşi profeţi, (toţi credem într-un singur Dumnezeu). 

Mamiodes spune că evreii se pot ruga cu musulmanii împreună într-o moschee. Iudaismul se 

bazează pe a accepta şi a face în viitor să se întâmple lucruri bune, pentru că poporul în 

vechime făcea lucruri rele, deci trebuie să tindem spre pace în lume. Doctor conf. Hary Kuller 

vorbeşte despre rolul uriaş al suferinţelor, care pot schimba omul. Orice evreu este 

răspunzător pentru toţi evreii şi toţi pentru orice evreu. Nimeni nu se poate absolvi de 

judecată, ne îndeamnă să citim profeţiile care au spiritul Dumnezeirii. Dacă nenorocirile duc 

la drumul cel drept, este necesar testul verificării, a aplicat acest test în viaţa dansului. 

Preşedintele Aurel Vainer e mulţumit şi mulţumeste tuturor celor care au participat azi şi îi 

invită să servească împreună masa pregătită cuşer, oferită de Fundaţia „Tezaurul Sacru al 

Religiilor”. 
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295 – Am fost invitată în zilele de 3-4.05.2011 de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România la lucrările Adunării Generale a F.C.E.R. – 2011, cu ocazia aniversării a 75 de ani de 

existenţă a F.C.E.R. După acţiunea de reinaugurare a faţadei Templului Coral, s-au decernat 

Medalii de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”, după cum reiese din 

galeria foto de mai jos. 

 

          

296 – Dr. Mircea Cearnes cu care am născut pe Edmond, Dumnezeu să-l ierte, a luat şi 

pe soţia lui la el. Alături de prietenii noştri am participat şi la înmormântarea doamnei dr. 

Cearnes Victoria, la Cimitirul Evreiesc, din Bdul 1 Mai, în data de 11.05.2011. 

297 – Am fost invitată în data de 11.05.2011, la ora 18:30, la Ateneul Român, de către 

Ambasada Statului Israel, să particip la celebrarea celei de a 63-a aniversari a Statului Israel. 

 

 
 

298 – Am fost prezentă la biserica construită de familia Brătianu, la Florica, lângă 

Topoloveni – Piteşti, ce are la subsol criptele familiei, unde a fost adusă prietena mea, 

doamna Eleonora Brătianu, după ce a murit la vârsta de 89 de ani. Distinsa doamnă Eleonora 

Brătianu a ctitorit şi donat un schit lângă biserică, cu ajutorul neprecupeţit al Preotului vicar 

Brânzea (fost secretar de stat pentru Culte) care s-a ocupat şi de înmormântarea, foarte 

frumoasa. Eleonora Brătianu şi-a dorit să nu moară până ce nu este gata schitul, să moară 

uşor, fără a chinui pe cineva, sau să se chinuie. Bunul Dumnezeu i-a împlinit dorinţele. 
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299 – Am fost invitată de compozitor Mihaela Vosganian în data de 23.05.2011, la 

Opera Naţională din Bucureşti, la spectacolul Locurile de putere ale „Doamnei Albe”, operă 

cross-media de Mihaela Vosganian. 

 

 

 

300 – Am participat în data de 15 Iunie 2011, alături de preotul Teofil Bradea şi alte 

personalităţi, la comemorarea a 122 de ani de la moartea marelui Mihai Eminescu, la 

Cimitirul Bellu. 

 

    

 

301 – Am primit invitaţia Grupului Ecumenic de Rugăciune, condus de deputatul 

Cristian Dumitrescu în calitate de preşedinte, la „Micul Dejun cu Rugăciune” la Parlamentul 

României în perioada 7-9 Decembrie 2011. Alături de reprezentanţii Bisericilor, au fost 

prezenți politicieni, oameni de cultură, reprezentanți ai Corpului Diplomatic etc. 
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302 – Am fost invitată între 23-25 Iunie 2011, la Parlamentul României la Simpozionul 

„Libertatea de conştiinţă şi de credinţă” şi la al 7-lea Congres anual al Mişcării Europene 

pentru Politici Creştine (ECPM), în calitate de preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al 

Religiilor”. 

 

 

           

 

303 – La 29 iunie 2011, am fost invitată la Nunțiatura Apostolică, alături de alte 

personalități religioase, diplomatice, politice etc., pentru a participa la recepția oferită de Înalt 

Prea Sfințitul Arhiepiscop Javier Lozano, Nunțiu Apostolic în România, în cinstea celei de a 

șasea aniversări a pontificatului Papei Bendict al XVI-lea. 

 

 

 

 

304 – Am fost invitată de Asociatia UNESCO „Iulia Hasdeu” în data de 9 Aprilie, ora 

11, la împlinirea a 80 de ani de la naşterea marelui actor AMZA PELLEA. 
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305 – Am fost invitată de Carmen Fulger la TVRM, la emisiunea „En Garde” în data de 

06.07.2011. 

 

       

 

306 – În data de 30 Iunie 2011, am fost invitată de prof. Alexandru Măruţă la 

simpozionul „Mişcarea Vieţii”. 

307 – Am fost invitată în data de 22 Iulie 2011, ora 11, de Editura Litera şi Fundaţia 

Europeană Nicolae Titulescu la lansarea cărţii preşedintelui Ion Iliescu „Fragmente de viaţă şi 

de istorie trăită”. 

 

     

 

308 – În data de 30.07.2011, am depus o coroană la sicriul lui Ion Marin, omul ales de 

Prea Sfânta Fecioară Maria, prin care a transmis să fie construită o mânăstire la Ioneşti, pe 

fostul loc sfânt al mânăstirii Butoiu, arsă de turci pe la 1750, cu ajutorul unei troiţe şi al unei 

fântâni ce au devenit miraculoase, pentru a se crea fonduri. 



262 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 – Între 12-14 August 2011, am participat la „Forumul România Jună” împreună cu 

grupul de dezbatere a „Identităţii Naţionale”. 

 

       

 

310 – Împreună cu Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, cu ocazia venirii lui Karima din 

Germania, membră a Consiliului de conducere al WCRP pe Europa. Au mai fost prezenţi 

Anca Bogdana Mihail şi familia Ruţă. 

311 – Marţi, 13 Septembrie 2011, am participat la biserica Sfintei Cruci şi a Sfântului 

Vasile cel Mare, la ajunul sărbătorii Înălţarea Sfintei Cruci. 

 

 

 

312 – Am participat la sărbătoarea Înălţarea Sfintei Cruci, în data de 14 Septembrie 

2011, la mânăstirea Coşlogeni, invitată de Maica Daria, stareţa mânăstirii Sfânta Treime – 

Libertatea. 
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313 – În calitate de preşedintă a Fundaţiei fost invitată în data de 24 Septembrie 2011, 

ora 11, de Crina Bocşan, preşedinta Asociaţiei UNESCO „Iulia Hasdeu” la comemorarea a 

123 de ani de la trecerea în altă viaţă a Iuliei Hasdeu, la Cimitirul Bellu. 

314 – În data de 12.10.2011, am fost la Teatrul Evreiesc, unde Comunitatea armeană 

din Bulgaria a susţinut un spectacol de muzică şi dans, venind împreună cu Episcopul din 

Bulgaria. Spectacolul a fost urmat de o masă comună. 

 

       

 

315 – În data de 15 Octombrie 2011, alături de soţul meu, Jirair Ghiulbenghian, la 

cununia civilă şi religioasă a fiului Edmond George Ghiulbenghian cu Andreea Spirea. Naşii, 

fam. av. Cosmin Savu Cristescu 

 

       

       

 

316 – În 26 Octombrie 2011, am participat la sărbătoarea Sfântului Dumitru, la Sfânta 

Liturghie, după ce noaptea am stat la rând pentru a săruta Sfintele moaşte ale Sfântului 

Apostol Andrei şi ale Sfântului Dumitru Basarabov. 

317 – În data de 4 Noiembrie 2011, în calitate de preşedinţă a Fundaţiei am participat la 

recepţia Fundaţiei Internaţionale OMENIA, organizată de Minodora Ilie, preşedinta Fundaţiei. 

318 – În data de 13 Noiembrie 2011, Jirair m-a luat la Biserica Armeană la prima slujbă 

oficiată de Datev Hagopian ca Episcop, alături de reprezentanţi ai altor culte creştine. Slujba a 

fost urmată de o masă la Clubul Corpului Diplomatic. 
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319 – Am primit invitaţia Grupului Ecumenic de Rugăciune, condus de deputat Cristian 

Dumitrescu în calitate de preşedinte, la „Micul Dejun cu Rugăciune” la Parlamentul 

României, în perioada 7-9 Decembrie 2011. Alături de reprezentanţii Bisericilor au fost 

prezenți politicieni, oameni de cultură, reprezentanți ai corpului diplomatic etc. 

 

       

       

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2012 
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320 – În data de 6 Ianuarie 2012, am participat la Sfânta sărbătoare a Bobotezei la 

Patriarhie. 

321 – Sărbătorind Crăciunul armenesc la restaurant, împreună cu Prea Sfinţia Sa Datev 

Hagopian, Episcopul Arhiepiscopiei Armene din România, Pr. Radu Holca, Pr. Bogdan Ezras. 

Am invitat cu această ocazie şi alţi reprezentanţi al Bisericilor creştine. Au răspuns invitaţiei 

Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, Pr. prof. Gheorghe Istodor şi Pr. Valeriu Median. 

 

          

 

322 – În data de 02.03.2012, la invitaţia Lucreţiei Vasilescu, prof. univ. la Facultatea de 

Teologie, am participat la Ziua Mondială de Rugăciune 2012 – Malaysia şi împreună cu 

doamnele de la Clubul FAPTE m-am rugat pentru Pacea Lumii şi pentru Pace în Malaysia. 

 

 

 

323 – În data de 07 Martie 2012, am participat la sărbătoarea „PURIM”, alături de Pr. 

prof. univ. dr. Alexandru I. Stan. 

324 – Am fost invitată de către d-na Scînteie Helga şi am participat la spectacolele 

create de minunata d-nă pe care am cunoscut-o personal şi i-am transmis regretul că tot ce a 

făcut trebuia promovat de televiziunea română ca acte de mare şi minunată cultură, la Ateneul 

Român, miercuri, 14 Martie 2012, ora 18:30, la Confluenţa Artelor, tema Beethoven. 
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325 – Am răspuns invitaţiei lansate de Asociaţia ASAGRI şi Middle East Political and 

Economic Institute (MEPEI), participând alături de Pr. prof. Alexandru I. Stan la dezbaterea 

cu tema „Feminismul islamic între practică şi deziderat”, miercuri, 23 mai 2012, orele 17:00, 

în cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

326 – În data de 5 Iunie 2012, am participat la aniversarea a 50 de ani de la absolvirea 

liceului Andrei Şaguna, liceul care a dat cei mai mulţi academicieni, poreclit „Camera 

Lorzilor”. Toţi absolvenţii de facultăţi au fost primiţi cu fanfara liceului. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S-au trimis felicitari, ca în fiecare an de la întemeierea Fundaţiei „Tezaurul Sacru al 

Religiilor” şi a Asociaţiei pentru Pacea Religiilor din România, tuturor cultelor din România 

şi unor reprezentanţi din străinătate de sfintele sărbători. Asociaţia pentru Pacea Religiilor din 

România împreună cu Fundaţia „Tezaurul Sacru al Religiilor” vă urează din toată inima 

sănătate şi fericire, spor în viaţă şi în credinţă, statornicie şi succes de marea sărbătoare a 

Naşterii Domnului şi cu prilejul Anului Nou 2013! La mulţi şi fericiţi ani! Secretar general, 

Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan – Preşedinte, Marcela Ghiulbenghian 

327 – Din nou am participat în data de 15 Iunie 2012, la comemorarea a 123 de ani de la 

moartea marelui Mihai Eminescu, la Cimitirul Bellu, alături de preotul Teofil Bradea şi alte 

personalităţi. 
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328 – Ca preşedintă a Fundaţiei, am fost invitată de Asociaţia Femeilor Musulmane 

Bucureşti – România şi am participat alături de Pr. prof. Alexandru I. Stan la Conferinţa 

„Coranul, Carte Sfântă, Călăuza Omenirii” în data de 9 August 2012, orele 19, la sediul 

UDTTMR – Filiala Bucureşti. Cu această ocazie, împreună cu Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. 

Stan am înmânat o medalie aurită şi o Diplomă pentru contribuţia adusă convergenţei 

spirituale Muftiului Iusuf Murat de la Constanţa. 

 

       

 

329 – Am fost invitată de Prea Sfinţitul Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul 

Arhiepiscopiei Bisericii Armene Ortodoxe din România, la ceremonia de întâmpinare a 

Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Catolicosul şi Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor, în 

data de 10 August 2012, ora 16, la Catedrala Armeană din Bucureşti. 
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330 – În data de 21 Septembrie 2012, am participat la sărbătorirea „Zilei Naţionale a 

Republicii Armenia”. Au fost prezenţi şi Al . Gregorian cu soţia veniţi de la Paris. 

 

       

 

331 – Am fost invitată şi am participat la Palatul Parlamentului, la „Mic Dejun cu 

Rugăciune”, în perioada 03-06 Octombrie 2012, eveniment organizat sub înaltul patronaj al 

preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea. 

 

    

    

 

332 – Ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, împreună cu AIDRom şi 

A.P.A.R am organizat un Simpozion cu tema: „Aproapele în marile religii” în data de 6 

Noiembrie 2012, ora 11.00, la sediul AIDRom din strada Halmeu nr. 12, sector 2, Bucureşti 

Au participat: Excelenţa sa Rabin Rafael Shaffer, Arhim. Zareh Baronian, Pr. Mihai 

Spătărelu, Pr. Al. I. Stan, Pr. Alexandru Monţiu, Pr. Radu Gheorghe, Mădălin Pârvu, dl 

Mihail Brânzea, d-na Geamai Ilmiye ye preş. Asociaţiei Femeilor Musulmane, prof. univ. 

Nilgun Ismail, dl Av. Profir Constantin, dl Caţi Camil, d-na Hermina Caţi, d-na Berta Vexler, 

dl prof. Dumitru Iacob, d-na Vera Maria Neagu, d-na Stana Bogdan, d-na Maria Stan, d-na 

Ionelia Hristu, dl prof. Simionescu, d-na Laura Oprea. 
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333 – Am fost invitată şi am participat în data de 28.11.2012 la Conferinţa anuală a 

Forumului Dezvoltării Durabile, la Sala Bibliotecii Academiei Române. 

 

 
 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2013 

 

334 – La cununia de 25 de ani de căsătorie a d-nei Mihaela Vosganian şi a dlui Varujan 

Vosganian. 

 

       
 

335 – La biserica Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena a fost instalat un nou preot 

paroh. 
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336 – În data de 05.02.2013, momente deosebite cu doamnele de la Clubul FAPTE. 

 

     
 

337 – În data de 24.02.2013, împreună cu soţul, Jirair Ghiulbenghian, alături de P.S. 

Episcop Datev Hagopian celebrând SUMGAIT 25. 

 

338 – În data de 04.03.2013, la sfânta mânăstirea Buneşti cu hramul Sfântului Mare 

Mucenic Gheorghe, alături de Maica Stareţă Filoteia Potcoavă. 

 

 

339 – În data de 17 Aprilie 2013, am participat la invitaţia dr. Ioan Ceuţă, preşedinte al 

Centrului Creştin, la sesiunea de educaţie româno-finlandeză condusă de prof. dr. Jukka 

Kangaslahti de la Universitatea din Finlanda, în prezenţa Excelenţei Sale d-na Ulla Vaisto, 

Ambasador al Finlandei. 
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340 – În data de 11 Aprilie 2013, am primit următoarea invitaţie, la care am şi 

participat, din partea domnului prof. dr. Dumitru Constantin: 

„Sărut mâinile pentru atenţie, d-na Ghiulbenghian. Îmi pare rău că am pierdut legătura 

cu Dv. Am avut un Colocviu dedicat operei mele la Palatul Casei Armatei în 11 aprilie, la 

care au venit aproape 500 de oameni. V-aş fi invitat cu mare bucurie. În 14 Mai voi avea 

lansarea ultimei mele cărţi, „Mintea de dincolo”, la Sala Dalles, la ora 17,30. Aş fi bucuros să 

puteţi veni. Dacă nu, aş dori mult să o citiţi totuşi, pentru că am făcut o sinteză a studiilor 

ştiinţifice referitoare la universul de dincolo, care aduce informaţii în plus de cele pe care le 

ştim din sursele tradiţionale. Aş vrea să le discut şi cu dv de sfintele sărbători al Paştelui, vă 

doresc să fiţi mereu în paza Celui ce S-a sacrificat pentru noi pe Dealul Golgotei, Iisus 

Hristos. Cu alese sentimente de preţuire prof. dr. D. Constantin. 

341 – În data de 16 Mai 2013, am participat la Conferinţa internaţională 

„Democratizarea lumii musulmane ca efect al Primăverii Arabe: evoluţia societăţii civile”, la 

invitaţia Middle East Political and Economic Institute, Liga Islamică şi Culturală din România 

şi Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea” 

342 – Am participat în perioada 02-04 August 2013 la Zilele Armeniei. 

343 – Sărutând sfintele moaşte al Sfinţilor Ioachim şi Ana la Patriarhie. 

344 – Duminica, 22.09.2013, la hirotonirea Părintelui Răducanu la biserica Sfântul 

Andrei de către P.S. Părinte Varlaam Ploieşteanul. 

345 – Marţi, 24.09.2013, alături de un grup de preoţi la aniversarea a 50 de ani de la 

terminarea Facultăţii de Teologie, la biserica Sfântul Spiridon-Nou, invitată de fam. Pr. 

Ciomârtan. 

346 – Împreună cu Pr. prof. univ. dr. Al. I. Stan la Parlamentul României la „Mic Dejun 

cu Rugăciune”, prilej întâlnire cu reprezentanţii altor religii din România şi a-i asculta la 

Conferinţa „Demnitatea Umană”. 

347 – Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România împreună cu Arhiepiscopia 

Bisericii Armene din România şi Fundaţia „Tezaurul Sacru al Religiilor” au organizat în data 

de 05.12.2013 o întrunire interreligioasă cu tema: „Aproapele în Creştinism şi în alte mari 

Religii” în Biblioteca Armeană Dudian din curtea Catedralei armene. Deschiderea a fost 

făcută de Prea Sfinţia Sa Datev Hagopian, Episcopul Bisericii Armene din România; a urmat 

Excelenţa Sa Rabin Rafael Shaffer, apoi Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar general 

A.P.A.R; dr. Daniel Zikeli, Episcop Vicar al Bisericii Evanghelice Lutherane C.A. din 

România; Pr. Mihai Spătărelu, reprezentantul AIDRom; Ahmed Jaber, jurnalist; Pr. dr. 

Valeriu Median; D-nul Mukhlos Al-Jubury, Secretar I în cadrul Ambasadei Irakului; D-nul 

Prof. Iosif Mogoş; d-nul colonel (r) Vasile Zarnescu, redactor-şef „Santinela”; d-nul g-ral 

Chelaru; preşedinta A.P.A.R. şi a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, d-nul Ion Marin, 

Pr. prof. Nicolae Popescu, redactor revista ortodoxă Sf. Andrei. În josul imaginilor vom ataşa 

cuvântările susţinute la întrunirea interreligioasă. 

 

Prea Sfinţia Sa Episcop Datev Hagopian al Arhiepiscopiei Armene din România: 

Personalitatea aproapelui în creştinism şi în alte mari religii. 

Creştinismul şi celelalte religii. 

Trebuie să se înţeleagă faptul că această lume are nevoie de altă orânduire, să cunoască 

o realiniere a valorilor. Într-adevăr, fără sens, înşelătoare şi vremelnice sunt toate orânduirile 

politice, sociale şi economice care ignoră valorile morale şi principiile de convieţuire umană 
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şi sunt dirijate de interese şi tiranie. Când spunem „valoare morală”, nu ne referim exclusiv la 

înţelesul religios al acestei expresii, ci şi la valorile ce stau la baza principiilor care asigură 

viaţa socială: respectul fiecărei persoane în parte, valorile familiale, convieţuirea 

nediscriminatorie în societate, principiile de colaborare între popoare, importanţa valorilor 

religioase, drepturile omului, necesitatea rezolvării problemelor izvorâte din lipsă de echitate 

şi stare conflictuală. O reaşezare a valorilor umane în lume impune respingerea violenţei, a 

războiului şi a nedreptăţii. La începutul secolului al XXI-lea observăm o încălcare a tuturor 

principiilor şi valorilor menţionate mai sus. În special pentru marile puteri, interesele 

economice, politice şi militare sunt mai presus decât principiile şi valorile morale. În ziua de 

astăzi, relaţia dintre state este guvernată de putere şi este dirijată de interese. Din păcate, 

morala, chiar şi în înţelesul ei cel mai larg, este exclusă din strategiile de guvernare dacă 

aduce prejudicii intereselor materiale. Chiar acest lucru este izvorul relelor şi problemelor cu 

care se confruntă astăzi lumea modernă, stare de fapt pentru rezolvarea căreia religiile lumii 

au mult de trudit. Este necesar de amintit neîncetat oamenilor şi guvernelor că fără respectarea 

principiilor morale de bază, darul acesta dat nouă de Dumnezeu, lumea, va fi distrusă, căderii 

morale urmându-i indubitabil pieirea fizică. După cercetările oamenilor de ştiinţă, lumea şi 

omul deja se află în proces de degradare şi prăbuşire. Toate Bisericile şi religiile au datoria de 

a face cunoscut societăţii indiferente valorile morale şi pericolul care survine odată cu 

nerespectarea acestora. După opinia noastră, acestea sunt unele dintre motivele pentru care 

lumea şi omenirea se află în declin: 

1. Dreptul omului şi, în special, conceptul dreptului la libertate al omului în societăţile 

din apus este atât de alienat încât face ca cetăţeanul să fie preocupat în exclusivitate de 

obţinerea unei libertăţi absolute. Într-adevăr, omul pretinde astăzi libertate nu numai în ceea 

ce priveşte regulile de funcţionare a statului sau a societăţii, ci şi libertatea absolută în 

exprimarea valorilor personale, chiar dacă acestea încalcă valorile general admise de 

societate. Cetăţeanul consideră că are dreptul de a interveni şi schimba legi şi valori seculare. 

De aici, o seamă de exagerări ale exprimărilor democratice cum ar fi: căsătoria legală şi 

religioasă între persoane de acelaşi sex şi acordarea dreptului acestor cupluri de a înfia copii; 

dreptul de a interveni în teologie şi de a-L numi pe Tatăl Dumnezeu Mamă Dumnezeu; 

dreptul de a lua viaţa prin avort sau eutanasie, etc. Pe scurt: omul îşi arogă libertatea de a se 

raporta la religie după propriile valori şi de a pune în practică aceste valori modificându-le 

conform voinţei, nevoilor şi raţionamentelor sale, uitând că toate drepturile şi obligaţiile 

omului sunt de provenienţă divină. Pentru a împiedica aceasta, religiile lumii trebuie să facă 

înţeles faptul că viaţa personală a omului şi, în general, viaţa societăţii trebuie să urmeze 

principiile de sorginte divină, tradiţiile şi obiceiurile fiecărei religii în parte, după neam şi loc 

în lume. 

2. Tehnologia şi progresul, pe lângă avantajele oferite societăţii, cum ar fi îmbunătăţirea 

nivelului de trai, au şi dezavantajele lor. Internetul, de pildă, care este una dintre cele mai mari 

descoperiri ale timpurilor moderne, pe lângă lucrurile benefice care se pot realiza cu ajutorul 

lui, poate deveni o unealtă distructivă în mâinile săvârşitorilor de rău. Oare câţi copii şi tineri 

nu au căzut pradă acestui instrument şi câţi dintre ei pot discerne care sunt pericolele la care 

se supun utilizând acest instrument de informare? Într-adevăr, accesul la internet face parte 

din dreptul omului la informare, un drept de bază al societăţii moderne, dar care este filtrul 

moral aplicat şi cine garantează securitatea tinerilor împotriva făcătorilor de rău? Nu este 

suficient să introduci în calculator un program care permite controlul părinţilor, ci tinerii 

trebuie să aibă o educaţie morală solidă înainte de a folosi internetul pentru a aplica ei înşişi 

acele filtre de siguranţă, fiind posesorii unui spirit sănătos. 
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3. Globalizarea, care este atât de discutată în toate mediile, are la bază, de fapt, un 

interes economic major, urmărit de marii potentaţi economici ai lumii. Dorinţa de a cuprinde 

sub influenţa şi puterea economică întreaga lume devalorizează, prin acţiunile necesare 

atingerii scopului, tradiţii, religii, conştiinţa de apartenenţă la un neam sau o societate cu 

anumite specificităţi, dărâmă graniţele seculare ale valorilor moral-divine. Urmările 

procesului de globalizare nu se simt doar în exprimarea religioasă, ci în toate expresiile 

societăţii, cum ar fi de exemplu arta care, în mare parte, a rămas fără teme fundamentale şi s-a 

banalizat spre un absurd inestetic, sterp, morbid sau sexual, cultivând în exces condiţia omului 

străin de Dumnezeu. Declinul în care se află omenirea este o temă de meditaţie şi acţiune a 

tuturor religiilor, care trebuie să se unească nu numai la nivel declarativ pentru a împiedica 

această cădere, ci şi în mod activ, pentru a reanima complexul de valori moral-religioase care 

a stat încă din cele mai vechi timpuri la baza organizării structurii sociale. Trebuie ca, 

împreună, să readucă în conştientul social faptul că libertăţile umane au ca filtru eficient şi 

exclusiv valorile ce se regăsesc în religie. Un argument suprem pentru susţinerea acestui 

adevăr este faptul că aceste valori au funcţionat încă de la apariţia omului religios. Ele au fost 

principiile divine care au asigurat supravieţuirea rasei umane timp de mii de ani. Aceste valori 

nu pot fi considerate a fi retrograde atâta timp cât istoria le-a validat eficienţa şi atâta timp cât 

acestea, ca oricare alte valori însuşite greşit şi interpretate de om, nu cad în extreme malefice. 

Etica religioasă, prin colaborare inter-religioasă şi inter-bisericească, poate deveni baza 

rezolvării unor probleme sociale majore care frământă cotidianul cum ar fi: sărăcia, foametea, 

neînţelegerile etnice şi confesionale, abuzurile politice, îngrădirea libertăţilor de exprimare; şi 

poate fi, de asemenea, instrumentul cu care s-ar putea stinge conflicte care încă mai 

însângerează lumea. Această colaborare, ecumenismul, are desigur inamicii săi chiar în 

interiorul fiecărei religii sau Biserici în parte, aceştia pe lângă inamicii externi care văd într-o 

astfel de colaborare o piedică serioasă în atingerea scopurilor economice şi politice care 

zdruncină lumea. Într-adevăr, este o mare provocare pentru religii aflarea modului în care 

acestea pot colabora fără a-şi încălca una alteia integritatea şi specificul. Este normal ca 

inamicii din interiorul religiilor să îşi dorească neamestecul cu alte religii sau confesiuni 

atunci când consideră că însuşi ecumenismul este o creaţie a globalizării, o unealtă a celui rău. 

Nici noi, nici o altă religie sau Biserică nu doreşte ca odată conlucrând cu alte religii sau 

Biserici, să îşi piardă integritatea şi valorile. Este o provocare, cum am mai spus, găsirea 

formei de conlucrare dar, odată aflată calea, roadele acestei trude care se vor răspândi în lume 

vor fi: dragostea, pacea, onoarea, dreptatea, armonia; valori care vieţuiesc în inima oricărei 

religii. 

 

Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar general A.P.A.R.: 

Personalitatea aproapelui în creştinism şi în alte mari religii  

Una dintre cele mai frumoase pilde rostite de Mântuitortul Iisus Hristos este „Pilda 

samarineanului milostiv” – un răspuns la întrebarea pusă de învăţătorul de lege doritor să 

moştenească viaţa de veci: „Cine este aproapele meu?” (Luca 10:29). Anterior, se purtase un 

dialog religios, o scurtă discuţie asupra poruncii din Tora: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 

tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe 

aproapele tău ca pe tine însuţi” (Ve ahavta et Adonai Eloheha, behol levaveha, uvehol 

nafşeha, umehol meodeha, veahavta lere’aha hamoha”. Levitic, 19:18; Luca 10:27). Pilda este 

bine cunoscută în tot creştinismul, dincolo de orice deosebire de Confesiune, de Biserică sau 
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diviziune denominaţională. Concluzia însă este una şi aceeaşi: aproapele iudeului căzut între 

tâlhari a fost străinul care s-a oprit lângă el, i-a cercetat starea, i-a îngrijit rănile, l-a luat pe 

asinul său, l-a dus la un han, l-a îngrijit şi acolo, iar pentru că trebuia să-şi continue drumul, a 

plătit ca hangiul să aibă grijă de cel salvat, până la vindecarea totală, promiţând răsplată 

cinstită la întoarcere. Iar străinul era din Samaria, ţinut socotit duşman. Noţiunea de 

„personalitate a aproapelui” în creştinism este paradoxală: un străin şi vrăjmaş, aşteptat să-i 

urască mutual pe duşmani, un samarinean aflat în călătorie, îşi face milă de un iudeu jefuit şi 

bumbăcit de tâlhari pe calea ce cobora de la Ierusalim la Ierihon! Samarineanul, spre 

deosebire de un levit şi un preot iudeu de la Templu, care-l observaseră pe cel căzut, dar au 

trecut pe alături – avea inimă, avea suflet, avea credinţă în Dumnezeu, avea religia sa, un asin 

şi ceva bani. Nu era sărac şi avea bună intenţie faţă de cel năpăstuit, avea o extraordinară 

conştiinţă de om. El  simbolizează aproapele din religiile lumii de totdeauna, înglobând 

credincioşi de tot felul, călători, în diverse moduri, către viaţa de veci. Într-adevăr, 

Întemeietorii religiilor, fiecare în dreptul său, a asigurat o învăţătură de credinţă proprie şi 

trainică, venită prin revelaţie sau prin înţelepciune de la Dumnezeu, o morală pe măsură, câte 

un sistem de viaţă practică pentru mireni, pentru clerici şi, eventual, pentru monahi, unde a 

fost cazul. Mai mult, fiecare şi-a îndemnat discipolii şi adepţii să stea aproape unii de alţii în 

timp de bunăstare şi de pace, dar să-şi apere, cu arma în mână, chiar cu preţul vieţii, credinţa 

şi misiunea, să răspândească propriile învăţături de credinţă sau dogme şi practici de cult, 

până la marginile lumii cunoscute. „Aproapele” are personalitate, este co-naţionalul,  

co-religionarul, împreunăcredinciosul, semenul nostru de oriunde. Religiile lumii de astăzi, 

confruntate din interior şi din exterior cu marile zbateri ale contemporaneităţii, îşi pun acut 

problema supravieţuirii lor într-un climat de ameninţare cu mijloace de distrugere depăşind 

imaginaţia omului simplu, a credinciosului de rând. Astfel, recent, În săptămâna 17-23 

noiembrie a.c. au avut loc, tocmai cu scopul de a-l contura şi de a-l recunoaşte pe aproapele, 

pe „celălalt” (the other) din religiile lumii, ca factor de schimbare spre bine, două întruniri 

ţinute în lanţ, la Viena, în Austria. Prima a fost organizată de musulmanii arabi, prin KAICIID 

(King Abdulaziz International Centre for Intercultural and Interreligious Dialogue), la un an 

după înfiinţare, iar cealaltă de către Conferinţa Mondială privind Pacea şi Religia (World 

Conference on Religion and Peace – RfP, datând din 1970), la care este afiliată şi A.P.A.R. 

(Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România). Din ce se discută în interior în lumea 

religiilor astăzi, „celălalt”, aproapele, pare că nu suntem noi. „Celălalt” nu ne aparţine. Se 

pare că nu am avea nici o obligaţie faţă de el (sau faţă de ea), indiferent de naţionalitate, de 

culoarea pielii, de credinţă, de ţinutul unde locuieşte, indiferent de limbă, de cultură, de 

năzuinţe şi indiferent dacă este bogat sau sărac, sănătos sau infirm, inteligent sau sărac la 

minte, copil, persoană matură sau bătrân, educat sau needucat. Doctrinele economice şi 

sociale, mult dezvoltate şi mult apreciate, par să afirme că individualismul totalitar, 

dezinteresul faţă de „celălalt”, ar fi soluţia pentru prezent şi viitor. În lume se construiesc 

rachete pentru a-l ucide pe celălalt, bombe nucleare, avioane bombardiere F-18 sau MIG, 

arme de mână, arme chimice şi tot soiul de mijloace de distrugere în masă. Armele moderne 

sunt create şi stocate pentru a-i distruge pe „alţii”, pentru a le nimici locuinţele şi avutul, 

copiii, căminele şi şcolile, cultura şi locaşurile de cult. Mult trâmbiţatele ură şi luptă de clasă 

din anii de după al doilea război mondial supravieţuiesc în alte forme, sofisticate, arătând 

duşmănos spre aproapele din religia noastră sau din altă religie. Ne-am îndepărtat de origini, 

de iubire ca temei al existenţei vieţii. În timp ce fiecare dintre Religiile mari, Bisericile, 
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denominaţiunile de astăzi beneficiază şi pretinde drepturile omului pentru adepţii săi, se 

observă cum contribuţiile şi beneficiile – uneori imense – primite de la adepţi şi credincioşi 

nu sunt puse direct în slujba aproapelui aflat în sărăcie, incultură, lipsuri, boli, discriminare, 

umilire, apăsare, învrăjbire şi chiar sacrificiu inutil pe toate continentele lumii. Imensele 

valori dispar în alte direcţii, în special în conflicte pentru hegemonie mondială, peste capul 

plecat al religiilor contemporane. Lumea, credincioşii, nu beneficiază de o maturizare 

completă a modului cum este privit „celălalt”, pe care îl numim aici „aproapele”. Deşi este 

lângă noi, fizic sau prin multiplele mijloace de comunicare în masă, aflat în mare nevoie, el nu 

beneficiază de un „aproapele” care, în numele religiei sale, al omeniei, al părtăşiei, al 

dragostei, al dreptăţii şi al păcii, să aibă acces la apă potabilă, la adăpost, la hrană adecvată şi 

suficientă, la cultură, la drepturi elementare, la asigurare medicală şi la pace, la apărare de 

pericolul nuclear. Cuvântul de ordine, exprimat atât la întrunirea KAICIID cât şi la RfP, este 

unul singur: Acţiune, acţiune, acţiune! Religiile lumii s-au trezit la realitate. Ele sunt bine 

organizate în interior, unde spiritul de piaţă provoacă emulaţie în numele Divinităţii, dar sunt 

neputincioase în exterior câtă vreme liderii religioşi n-au decât un cuvânt formal de spus, ca 

să fie şi ei luaţi în seamă, iar credincioşii n-au posibilitatea să-şi spună cuvântul decât prin 

structuri laice noi şi mult interesate. Omul de astăzi, deşi liber, pare încătuşat. O primă 

iniţiativă, anunţată de E.C.R.L. (Consiliul Liderilor Religioşi din Europa), chiar îndată după 

marea întrunire de la Viena, este o altă întrunire ce se va ţine în februarie 2014 în Mexic, 

pentru eliminarea armelor nucleare. Se speră ca nu numai glasul religiilor, ci şi faptele lor să 

fie eficiente în anii ce vin, pentru ca aproapele de orice religie şi cel ce nu împărtăşeşte 

credinţele noastre să se simtă cuprinşi în mănunchiul dragostei de om şi de Dumnezeu. Avem 

un început practic, agreat de toate religiile, după mari perioade de dialog teoretic interreligios 

şi după cunoaştere şi ospitalitate reciprocă pe toate meridianele lumii. Aproapele din 

creştinism şi din celelalte mari religii ale lumii se profilează ca o persoană luminoasă, nouă, 

conştientă, matură, înţeleaptă şi dornică de viaţă, după milenii de ură neîmpăcată, de războaie 

şi de ucideri nenumărate, pe acelaşi pământ din totdeauna, presărat cu un uriaş covor de 

oseminte ce aşteaptă, ca la profetul Ezechiel şi la Paşti, Învierea. 

 

AHMED JABER: Importanta dialogului interreligios 

După cum ştim, dialogul interreligious se referă la interacţiunea constructivă între 

persoane şi chiar comunităţi adepte ale unor religii diferite, promovând înţelegerea punctelor 

de convergenţă între religiile respective şi amplificarea nivelului de acceptare al celorlalte 

persoane, spre obţinerea unei păci mondiale durabile. În această „Eră a Convergenţei”, după 

cum o numeşte Universitatea Indiană Dhaka, putem înţelege faptul că istoria relaţiilor între 

adepţii religiilor de-a lungul mileniilor a reprezentat o povară pentru deschiderea orizonturilor 

acestora şi pentru alinierea la un viitor comun. Tensiunile create în timp, în mare parte din 

cauza lipsei de informare şi a intereselor politice ale unor lideri mai mult sau mai puţin 

regionali au favorizat neglijarea dialogului interreligios, cel care se află la punctul de 

convergenţă al religiilor şi astfel la baza păcii mondiale. Ideile separatiste împiedică dialogul 

şi comunicarea, favorizează suspiciuni şi idei preconcepute ale apartenenţilor oricăror religii 

faţă de adepţii unor religii diferite. Pentru a elimina însă amprentele grele ale istoriei şi pentru 

a le depăşi, avem nevoie la nivelul dialogului interreligios de a pune la o parte discuţiile de 

natură dogmatică, care nu pot face altceva decât să reafirme conţinutul religios şi filozofia 

spirituală a fiecărei religii în defavoarea celeilalte, în timp ce fiecare dintre acestea 
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promovează acelaşi set de valori precum celelalte. Este necesar, deci, să continuăm calea 

dialogului cultural, pe baza a două direcţii: 

1. Purificarea orizontului cultural, social şi politic de toate amprentele trecutului şi de 

toate efectele războaielor şi operaţiunilor de îndepărtare a religiilor, printr-un dialog în primul 

rând cultural deschis, transparent, un dialog în care fiecare parte exercită o evaluare deschisă 

şi profundă a structurii culturale proprii. Distanţele pot fi apropiate la nivel cultural şi 

intelectual, prin continuarea construirii unui concept ale cărui origini se află în Antichitate. 

2. Construirea unor realităţi culturale, sociale şi politice noi, ce pot sprijini umanitatea 

să depăşească dialogul dogmatic şi să îşi focalizeze atenţia şi eforturile către orizontul uman, 

individual şi de grup, participând împreună la crearea unui regim mondial în sprijinul omului, 

pentru ca acesta să se poată bucura de dreptate, libertate şi egalitate. 

Pentru a face toate acestea este nevoie de stăruinţă, credinţă şi de o conştiinţă morală 

integră, dar şi de înţelegerea elementelor fundamentale ce constituie obstacolele comunicării 

şi căile de combatere a acestora. Civilizaţia este cel mai complex fenomen istoric din care 

omul face parte şi pe care omul l-a creat, ea nu poate fi rezumată la un trib, la o naţiune sau la 

o cultură, întrucât este un produs al istoriei, al experienţei acumulate la care a participat 

fiecare naţiune şi fiecare etnie cu cultura sa. Pentru ca civilizaţia să poată înflori într-o lume 

unită, trebuie să descoperim şi să purificăm izvoarele istoriei comune ale celor trei religii 

monoteiste, pentru umanităţi către direcţii umane drepte şi egale, în care acestea se pot bucura 

de libertatea conştiinţei şi a religiei proprii. Societatea de astăzi arată o nevoie de purificare, 

de întoarcere la căile religiei şi de profunzime morală şi spirituală. Fără găsirea unei căi de 

comunicare, într-o societate ca aceasta în care trăim, se pot declanşa o serie de alte conflicte 

deschise, distrugeri şi poate chiar războaie. Sarcina fundamentală în proiectul dialogului 

interreligios al religiilor monoteiste este aceea de a purta şi de a promova un permanent dialog 

constructiv, în care fiecare păstrează atributele religiei sale proprii, însă o tolerează, o acceptă 

şi o respectă pe cealaltă, cel puţin din necesitatea vizibilă de a convieţui. Pentru aceasta este 

nevoie însă de cunoaşterea reciprocă a dogmelor, de clarificarea acestora, de descoperirea 

principiilor comune şi de promovarea mesajului comun. Când mă refer la mesajul comun, pot 

oferi ca exemplu pe profeţii Moise, Isus şi Mohamed, pacea şi binecuvântarea fie asupra lor. 

Vom vedea că ei sunt aceiaşi pentru omenire, indiferent dacă vorbim de religia iudaică, 

creştină sau musulmană. Ei nu au o nouă faţă, o nouă identitate sau noi mesaje în funcţie de 

religie, ci sunt aceiaşi, iar mesajul lor este acelaşi. Nu trebuie să uităm că toţi am venit la 

naştere cu mâna goală, toţi muncim şi alergăm după probleme pământeşti, iar într-o zi, 

indiferent de bogăţie şi de intelect, toţi vom pleca înapoi cu mâinile goale, aşa cum am venit. 

În loc să ne concentrăm pe ceea ce ne diferenţiază, constructiv este să ne îndreptăm atenţia 

către respectarea individualităţii fiecăruia şi către construirea unei înţelegeri civile comune, ce 

permite aprofundarea libertăţii culturale şi religioase, respectarea drepturilor omului şi 

înţelegerea conceptului de toleranţă, în orizonturile social şi uman. De asemenea, în final, nu 

trebuie să uităm că persoanele implicate în dialogul interreligios şi intercultural trebuie să fie 

în permanenţă la curent şi interesate şi de problemele actuale ecologice, sociale, economice şi 

financiare, pentru a putea avea o mai mare posibilitate de a înţelege masele de oameni şi de a 

mări receptivitatea acestora la adoptarea unei poziţii comune, indiferent de religie şi nu în 

ultimul rând pentru că însuşi dialogul interreligios şi intercultural are ca scop să ajute la 

crearea unei lumi mai bune şi la înlăturarea efectelor negative ale problemelor cu care 

pământul se confruntă. 
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Din partea obștii evreiești a vorbit Rabinul Rafael Schaffer 

 Care a salutat inițiativele de conlucrare între liderii religioși de diverse credințe, ca și 

dialogul dintre religii. El a dat exemplul lui Alexandru Macedon care în antichitate a înțeles să 

respecte religiile popoarelor cucerite, fără opresiuni, interdicții și discriminări. De aceea 

numele lui Alexandru a fost adoptat de evrei. Orice conflict actual este un efect al eșecului de 

a dialoga. Globalizarea economică poate avea efecte benefice, dar globalizarea culturală și 

cultuală este un dezastru. Fiecare etnie trebuie să-și respecte și să-și apere propriul tezaur 

tradițional, cultural, cultual. 

 

Reprezentantul cultului eveanghelic-lutheran a vorbit despre 

Omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, 

Omul fiind coroana Creației, el a amintit și de chemarea Papei Ioan-Paul II la armonie, 

la iubirea dintre credincioșii diverselor culte. 

 

S-au acordat diplome de onoare invitaților, printre care și Rabinului Rafael Schaffer, din 

partea Fundației. 

Boris Marian 

 

 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2014  

 

348 – Am fost invitată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România la Sinagoga 

Mare din Bucureşti în data de 14.01.2014 la Ceremonia de Comemorare a Generalului Ariel 

(Arik) Sharon. 
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349 – La data de 12 Ianuarie 2014, Festivitatea de Crăciun Armenesc şi Anul Nou, la 

comunitatea armeană: Au fost invitaţi şi au participat: Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan cu 

soţia; Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor cu soţia; Pr. Radu Gheorghe cu soţia; 4 Pr. Vasile 

Adrian Mărginean cu soţia; Pr. Mihail Spătărelu cu soţia; Pr. Zsold Bela cu soţia; Pr. Vasile 

Bălţătescu cu soţia. 

 

 

 
 

 

       

 
 

 

350 – Vineri, 4 aprilie 2014, am participat, alături de Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. 

Stan, la Biblioteca Academiei Române la vernisajul expoziţiei „Constantin Brâncoveanu”, cu 

documente din colecţia Academiei Române, fiind invitaţi de Academia Română. 
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351 – În data de 11 mai 2014, am participat la conferinţa „Sub semnul crucii” care s-a 

ţinut la Centrul Cultural Armean, prin care s-a făcut evocarea celui ce a fost IPS Arhiepiscop 

Dirayr Mardichian (1930-2010). 
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352 – În data de 6 iunie 2014, am participat la manifestarea culturală cu prilejul celei 

de-a 90-a aniversare a naşterii marelui actor şi cântăreţ Charles Aznavour. Manifestarea a avut 

loc în sala bibliotecii „Dudian” a Arhiepiscopiei Armene din România. 

 

 
 

353 – În data de 15 iunie, Părintele Bradea a organizat comemorarea de 125 de ani de la 

moartea marelui poet naţional Mihai Eminescu la cimitirul Bellu din Bucureşti, rugându-mă 

să fac coliva pentru acest eveniment ca de obicei. 
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354 – Ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am participat împreună 

cu soţul, Jirair Ghiulbenghian, la sărbătoarea Ziua Armenilor, organizată de Uniunea 

Armenilor în data de 5 august 2014. 

 

    

 
 

355 – Ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, am fost invitată să ţin un 

referat şi să particip la acţiunea intitulată „Împreună pentru Sănătatea Mintală”, organizată de 

către doctor Preda Elena de la Spitalul de Psihiatrie TITAN „Dr. Constantin Gorgos”, în 

colaborare cu primăria Municipiului Bucureşti, Clubul România UNESCO, Federaţia Română 

a Cluburilor UNESCO şi Asociaţia culturală „Iulia Hasdeu” Club UNESCO, în ziua de 12 

august 2014, orele 13:00- 15:00. 
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Socrii mari 

 

 

Edmond George şi Andreea 
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356 – Am participat la Concertul de colinde de la Opera Română în decembrie 2014. 

 

    
 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2015  

 

357 – Am luat parte în perioada 19-26.01.2015 la Săptămâna de Rugăciune pentru 

Unitatea Creştină. 
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358 – Am fost invitată şi am participat, la Palatul Parlamentului, la ediţia jubiliară a 

evenimentului „Mic Dejun cu Rugăciune”, organizat în perioada 21-23 octombrie 2015, sub 

patronajul dlui Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor. 
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359 – La 1 Noiembrie 2015, ca preşedintă a Asociaţiei pentru Pacea Religiilor din 

România, am fost invitată de Prea Sfinţitul Datev Hagopian şi Uniunea Armenilor din 

România la aniversarea a 100 de ani de la târnosirea Catedralei armene din Bucureşti. Au 

participat reprezentaţi ai Patriarhiei Ortodoxe Române, ambasadori, Înalt Prea Sfinţitul Ioan 

Robu, secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi şi reprezentanţi ai altor culte din 

România. 
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Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2016 

 

360 – În 29 iunie 2016 a încetat din viață soțul meu, Jirair Ghiulbenghian, la vârsta de 

78 ani. El a fost membru în Consiliul Parohial al Bisericii Armene si membru în Consiliul de 

Administrație al Asociației pentru Pacea Religiilor din România. De asemeni a fost împreună 

cu mine donatorul suprafeței de pământ din Vidra de 48 ha pentru Fundația „Tezaurul Sacru 

al Religiilor”. De profesie inginer constructor, a fost numit la 27 de ani director al 

întreprinderilor GRANITUL și IPAC (întreprindere de prefabricate). După Revoluție s-a 

privatizat și a lucrat în România și în Germania. 

La înmormântare, la masă și la parastasul de 40 de zile au luat parte Biserica Armeană 

Română, foști angajați, colegi, prieteni. I-au adus un omagiu preot profesor univ. dr. 

Alexandru I. Stan cu soția; preot prof. univ. dr. Istodor Gheorghe cu soția; preot asistent univ. 

dr. Ilie Valentin; preot greco catolic Oltean Constantin; imamul din București Osman Aziz; 

reprezentanta cultului Baha’i Ana Maria Balcan; preotul René Broscăreanu; preotul armean 

Radu Holca: Prea Sfinţitul Datev Hagopian al Bisericii Armene; preotul bisericii calvine Biro 

Tivatar; reprezentatul Federaţiei Comunității Evreiești Paul Schwartz. 

Masa a avut loc la Casa Universitarilor. 

 

    

-     

La Cimitirul Armenesc 

 

361 – În zilele de 21-22 septembrie 2016, ca președintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al 

Religiilor” am fost invitată la „Micul Dejun cu Rugăciune” de către Grupul Ecumenic de 

Rugăciune din Parlamentul României și la Conferința internațională cu tema „Diaspora 

românească – între identitate și integrare”, care a avut loc în Parlamentul României la 

București, unde am primit Diploma de participare. 
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362 – În 15 noiembrie 2016, ca președintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” şi 

a Asociaţiei Pentru Pacea Religiilor din România am fost invitată la Forumul de dialog 

interreligios, tema conferinței fiind „Cunoașterea, poartă de la solidaritate la fraternitate 

pentru un nou umanism”, care a avut loc la Palatul Italian în București, la ora 10, după 

programul reprodus în facsimil: 
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                          În Ziarul Lumina Prea Fericitul Părinte Daniel Ciobotea 

               a scris un frumos articol pentru Pr. prof. univ. dr. Alexandru Stan. 
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362 – În 20.11.2016 cu durere în suflet am participat la înmormântarea preotului prof. 

univ. dr. Stan I. Alexandru, inițiatorul Asociației Pentru Pacea Religiilor din Romania și 

secretar general al acesteia, de la care am învăţat foarte multe. 

I-au adus un ultim omagiu reprezentanți și ai altor religii din România: rabinul şef al 

României, Rafael Shaffer; preşedintele Comunităţii Evreiesti din Bucureşti, Paul Schwartz; 

dr. Ioan Ceuță, președintele Asociației Centrul Creștin București; Arhim. Zareh Baronian, 

reprezentantul Bisericii Armene din România; preot Mihai Spătărelu; prof. dr. Ion Popescu; 

preot Marin Sîrbu; preot Sorin Corneanu, înconjurat de un sobor de preoți; foști studenți; 

prieteni şi familia îndurerată. 

 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2017  

 

363 – În 27 mai 2017 la restaurantul „Burebista” de lângă Intercontinental, am organizat 

întâlnirea cu colegii de facultate și i-a omagiat pe cei mutaţi la Domnul, rugându-se pentru ei, 

împreună cu preotul René Broscăreanu. 

 

 

       
 

 

       
 



296 
 

         

         

      
 

364 – În 24 iunie 2017, am fost prezentă la Catedrala armeană la un an de la moartea 

soțului JIRAIR, când a fost oficită slujba de parastas de către PS Datev Hagopian și preotul 

Radu, întrucât soțul JIRAIR a fost membru în consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Armene din 

România. 
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365 – În 10 iulie 2017, la parastasul de 1 an al soţului, Ghiulbenghian Jirair, împreună 

cu reprezentanţi ai FCER, dl Caţi Camil cu soţia Hermina, d-na Vexler, PS Episcop Datev,  

d-na preoteasă Marcela Stan cu fiul Liviu, doctor în teologie, preot Adrian Mărginean, dl 

avocat Constantin Profir, preot Zsold Bela cu soţia de la biserica Calvineum din Bucureşti, 

preot Radu Holca de la Catedrala armeană, un reprezentant al Bisericii Lutherane din 

Bucureşti şi d-na Popovici, dirijoarea corului Catedralei armene. 
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366 – În perioada 28-30 iulie 2017, am fost prezentă la spectacolele de pe strada 

Armenească, organizate de Uniunea Armenilor din România, unde și-au adus contribuția – 

cântând şi dansând – și alte etnii din România, evrei, romi, greci etc. 

 

 
 

 

367 – În 15 august 2017, am participat în Alexandria la hramul Adormirii Maicii 

Domnului, împreună cu Părintele paroh Lazăr și alți preoți ortodocși, d-na Iliescu, dr. Cerveni 

și Pr. Lucian Iliescu. 
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368 – În 05.11.2017, am fost invitată în calitate de președintă a Fundaţia „Tezaurul 

Sacru al Religiilor” de către PS Datev Hagopian la hramul Catedralei armene din București 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, urmat de un Parastas pentru cei ce au ctitorit Biserica, 

pentru cei ce au slujit-o și pentru cei ce au reparat-o, restaurat-o sau au fost în Consiliul 

bisericesc armean. Au fost prezenţi Nunțiul Apostolic, Părintele Adrian de la biserica greco-

catolică, reprezentantul Bisericii Copte, preoți armeni din toată țara cu enoriașii lor. Masa a 

avut loc la Casa Centrală a Armatei din București. 
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369 – În 07-08.11.2017, ca președintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor” am fost 

invitată la a 12-a întâlnire a Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlament. 
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370 – Am participat, în noiembrie 2017, la parastasul de 1 an al preotului prof. dr. Stan 

I. Alexandru împreună cu familia, Cați Camil și Hermina, d-na Vexler, prof. dr. Popescu, 

rude, foşti studenţi, enoriaşi. 

 

     
 

 
 

 

În 30 noiembrie 2017, am devenit bunică. Fiul meu Edmond George împreună cu nora 

Andreea au devenit părinții unui băiețel de Sf. Andrei. 
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371 – Duminică, 17 decembrie 2017, am fost invitată la întâlnirea de rămas bun a dlui 

Ambasador al Armeniei Hamlet Gasparian, la biblioteca Dudian. 

 

    
 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2018 

 

372 – În perioada 18- 25 ianuarie 2018, am fost prezentă la întrunirile Săptămânii de 

Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. 

 

 
 

372a – Am participat la Ziua de rugăciune comună creștină la Catedrala armeană din 

București. 
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372b – Am participat la Ziua de rugăciune pentru unitatea creștinilor la biserica 

reformată Calvineum din București. 
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372c – Am participat la Biserica Catolică Sf. Iosif la Ziua de rugăciune comună a 

creștinilor. 
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372d – Am participat la Sfințirea Bisericii de către PS Ieronim Sinaitul. 
 

    
 

372e – În 26 mai 2018, am organizat întrunirea de 50 de ani de la terminarea Facultății 

de Economie Generală a Academiei de Studii Economice și Politice din București, Promoția 

de absolvenți 1968. 
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373 – În luna Aprilie 2018, am particicipat la comemorarea unui an de la moartea 

Părintelui arhimandrit dr. Zareh Baronian. 

 

    

 
 

374 – În 20 aprilie 2018, am mers şi am asistat în biserica Sf. Gheorghe-Nou din 

București la aducerea moaștelor ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și la depunerea lor în 

biserică. 
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375 – În 24 iunie 2018, la parastasul de 2 ani al soțului decedat, Jirair Ghiulbenghian, 

membru în consiliul parohial și în consiliul Asociației pentru Pacea Religiilor din România, ce 

a avut loc la Catedrala armeană. 
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375a – În 30 septembrie 2018, am participat la Liturghie și la aniversarea a 11 ani de la 

Întronizarea a Prea Fericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

 
 

    

    
 

 

376 – Am fost invitată ca preşedintă a Fundaţiei „Tezaurul Sacru al Religiilor”, în data 

de 7.11.2018, la Gala Magazin folcloric. 
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377 – În 11.11.2018, am fost invitată şi am participat la hramul Catedralei armene, 

Sfinţii Mihail și Gavriil. La sărbătoarea de Sfinţii Mihail şi Gavriil s-a sărbătorit şi 110 ani de 

la naşterea Patriarhului tuturor Armenilor, de la Ecimiadzin, Vaskent I. A avut loc lansarea 

cărţii In memoriam Vaskent I şi Parastasul la restaurantul Diesel. 

 

       

       

    
 

378 – În 25 noiembrie 2018, am fost invitată la sfințirea noii Catedrale a Mântuirii 

Neamului. 
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379 – În 17 decembrie 2018, am fost invitată la Concertul tradițional de colinde 

„Răsăritul Cel de Sus” în aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, unde au cântat 

Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române şi Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei 

patriarhale. 
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Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2019 

 

380 – În 22 ianuarie 2019, la Arhiepiscopia Armeană la Ziua de rugăciune ecumenică în 

Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil pentru rugăciuni comune ale reprezentanților 

Bisericilor creștine din București, urmate de un program de rugăciuni ale Bisericii armene, 

interpretate de corul acesteia, condus de prof. Mariana Popovici. 

 

       

          

 

381 – În 26.02.2019, am organizat Adunarea Generală anuală a Fundaţiei „Tezaurul 

Sacru al Religiilor” la restaurantul Mercure, făcând cunoscută activitatea Fundației 

consilierilor patriarhali, episcopali, protoiereilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesorilor 

universitari ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, conducerii Trinitas, a ziarului 

„Lumina” și a radioului „Lumina”. 
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382 – În 13.03.2019, am participat la Centrul Cultural al Bisericii Armene la 

rememorarea celui care a fost Charles Aznavour și înmormântarea acestuia. Lector Bedros 

Horasangyan și Agop Kirmizian au prezentat filmul, care ne-a amintit de personalitatea 

marelui artist, îndrăgit de toată lumea și de onorurile primite la înmormântare. 

 

       

       
 

383 – În 04.04.2019, am fost invitată de către domnul Geo Stroe la Casa de Cultură 

Mihai Eminescu, la seminarul cu tema „Crezul Zalmoxian Daco-Român pentru Testamentul 

Zalmoxian Daco-Român”, unde mi-a fost înmânată diploma de Părinte al Patriei, ca semn de 

recunoştinţă pentru întreaga activitate spirituală de unificare a credinţelor. 

Între orele 16:00-18:00 a avut loc sesiunea de comunicări urmată de dezbateri publice. 
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384 – În 21 Aprilie 2019, cu fiul Edmond George şi nepotul Armand Masis, de Florii. 

Pentru împărtăşirea copiilor stau la rând în Biserica Armenească, urmând ca joi să le spele 

picioarele episcopul. 
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385 – În 31.05.2019, am avut onoarea să mă aflu printre cei invitaţi la Catedrala 

Mântuirii Neamului, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România, împreună cu familia 

Mușcalău şi av. Angela Udrea. 
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386 – În 2-4 August 2019, la Spectacolul din str. Armenească al tuturor etniilor invitate. 

Pe gardul Bisericii Armene erau amplasate panouri cu chipurile unor armeni celebri din 

România și din alte țări: pictorul Ivan Aivazovski, compozitorul Aram Haciaturian, Theodor 

Aman, Markidos Saruan, Ana Aslan, Garabet Ibrăileanu, David Ohanesian, Gheorghe Asachi, 

Spiru Haret, Mihail Jora, Manuc Bei, Krikor Zambaccian, David Ohanesian, Gabriel 

Diradurian, Ştefan Agopian, Vartan Arachelian, dr. Varujan Pambuccian, Dirayr Mardichian, 

Calust Ghiulbenkian, Adrian Der Gregorian, Varujan Vosganian, Jirair Ghiulbenghian, Zareh 

Baronian și Patriarhul armenilor Vaskent I. 
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387 – În 6 Noiembrie 2019, am luat parte la slujba de înmormântare şi la Parastasul  

d-nei Anca Bogdana Mihail, membră a Asociaţiei pentru Pacea Religiilor din România și în 

consiliul de administrație al APAR. 
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388 – În 9 Noiembrie 2019, am fost invitată de către Prea Sfinţitul Datev Hagopian, 

Întâistătător al Eparhiei Armene din România şi delegat patriarhal al Eparhiei Armene din 

Bulgaria la lansarea, la Patriarhia Română, a cărţii Biserica Armeană din România – istorie şi 

patrimoniu, la ora 12:00. 
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388a – În seara zilei de 9 Noiembrie 2019, la Catedrala Arhiepiscopală armeană din 

Bucureşti a avut loc un concert pe muzica Arhimandritului Komitas, interpretat de diacon 

Hovhannes Nersesyan – bas, Armine Khachatryan – soprana, Carmen Asfadurian – 

acompaniament. 
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389 – În 10 Noiembrie 2019, la Catedrala armeană, la hramul „Sfinţii Arhangheli 

Mihail şi Gavriil”, unde au venit reprezentanţi armeni din toată ţara. 

390 – Am fost invitată în data de 29 noiembrie 2019, la Sala Senatului Universităţii 

Româno-Americane, în calitate de Membru iniţiator (constituent) al Asociaţiei „Comitetul 

Român al Distribuţiei” (conform încheierii de autentificare notarială nr. 2276/26.04.1996). 

 

 
 

391 – În 16.12.2019, ca preşedintă a Fundaţiei, am fost invitată la Uniunea Armeană cu 

prilejul a 100 de ani de la înfiinţare, la o masă festivă la Parlamentul României. În holul 

Parlamentului României au fost expuse panouri cu armeni celebri din România. 

 

 

 

 

    



323 
 

    

    

    
 

 

Rezumat acțiuni Fundație, pe anul 2020 

 

392 – În 6 Ianuarie 2020, am fost invitată la Crăciunul armenesc de Bobotează şi la 

reşedinţa episcopală. 
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393 – În 16.02.2020, am participat la Catedrala Armeană, la sărbătoarea Întâmpinării 

Domnului Iisus Hristos şi a Sfântului Sarkiz, ocrotitorul tinerilor căsătoriţi şi al copiilor, iar 

după slujbă, am asistat la tradiţia armenilor de a sări peste focul din curtea bisericii, pentru a 

îndepărta toate relele, blestemele, farmecele etc. 
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REZUMAT ACŢIUNI FAPTE-APAR (1996-2010)  
 

 

 

REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 1996 

 

Am participat alături de soţul meu, Jirair Ghiulbenghian, la cununia religioasă a Alteței 

Sale Regale Prințul Paul al României și a Prințesei Lia de România în data de 15 Septembrie 

1996. Naşi fam. George Păunescu. 

 

    

 
 

 

REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 1997 

 

Un eveniment desfăşurat la clubul FAPTE (Femei Acţiuni Pozitive Toleranţă Educaţie) 

unde au participat senatoare, deputate şi alte personalităţi precum: senator Norica Nicolai, 

prim-ministrul Radu Vasile, senator Rodica Stănoiu, consilier prezidenţial Luminiţa Petrescu, 

consilier pe probleme sociale – Minodora Ilie, vice-preşedintă a Parlamentului României 

Paula Ivănescu, deputatele Oana Manolescu, Mitzura Arghezi, deputat Varujan Pambuccian, 

Ioana Mandrilă, Constanţa Hodor, George Lisman, Părintele Augustin Rusu de la 

Arhiepiscopia Bucureştiului, Felicia Munteanu (scriitoare), Maria Atimofoaie, Mariana 

Teodorescu, Ileana Toma, Felicia Iordache (ziarist Antena 1), Ana Maria Roşianu (Asociaţia 

Iulia Hasdeu), Mariana Tripşa, Valentina Rodniceanu, Angela Drăgan (jurist), Ioan Lazăr 

(scriitor), Victoriţa Trif (prof. de psihologie la Universitate şi asistent universitar la Facultatea 

de Teologie), Valentina Hacerian (prof. de Lb. Română şi Spaniolă) etc.  

http://www.printulpaulderomania.ro/noutati/265-altea-sa-regal-prinul-carol-ferdinand-a-imbrcat-costumul-de-jandarm
http://www.printulpaulderomania.ro/noutati/265-altea-sa-regal-prinul-carol-ferdinand-a-imbrcat-costumul-de-jandarm
http://www.printulpaulderomania.ro/noutati/265-altea-sa-regal-prinul-carol-ferdinand-a-imbrcat-costumul-de-jandarm
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În luna Ianuarie, am propus un parteneriat între O.N.G.-uri şi s-au realizat convenţii cu 

mai multe ONG-uri. 

În luna Februarie, am realizat convenţii de colaborare cu 12 asociaţii de femei pentru a 

se crea treptat o mişcare de femei pentru promovarea legilor pentru protecţia femeilor, 

copiilor, familiei, prin participarea delegatelor de la mai multe ONG-uri sau chiar a 

preşedintelor personal, în masura timpului disponibil. 

Am organizat un concurs de poezie religioasă, în data de 25.02.1997, la iniţiativa d-nei 

Botan Maria. 

Membrele Clubului au făcut propuneri, în luna Februarie, pentru a se ţine lecţii de 

morală creştină în şcoli, cursuri pentru manageri, pentru ajutorarea unor femei bolnave, lecţii 

de democraţie, cenacluri literare. 

În luna Martie, am propus şi s-a realizat ajutorarea morală a copiilor orfani din Casa de 

Copii nr. 3, Bucureşti, Asociaţia Sfântul Stelian, s-au deschis expoziţii de pictură ale copiilor 

de la Casa de Copii nr. 3.  

D-na Teodorescu şi dl prof. Aurel Simionescu au vizitat aproape în fiecare săptămână 

casele de copii. 

Cu ajutorul Pr. prof. univ. dr. Stan I. Alexandru, am sfinţit Casa de Copii nr. 3 din Balta 

Albă. 

Au avut loc întruniri şi colaborări în luna Martie, cu ziarul „Mioriţa noastră” din New 

York, al d-nei Elisabeta Păunescu; cu „Sănătatea Noastră“, revista al cărei patron este d-na 

Şerban. 

S-au făcut expuneri de lecţii privind efectul miraculos al plantelor medicinale, al 

alimentaţiei naturiste, precum şi despre modul de a trăi, într-o morală religioasă corectă. 

Participare la emisiunea d-lui Tatulici „Audienţă Naţională”, cu tema „Pruncuciderea” 

în data de 2.03.1997. 

Pe data de 5.03.1997, d-na dr. Constanţa Hodor a propus în cadrul clubului introducerea 

în şcoli a orelor de educaţie sexuală, fiind dispusă personal ca medic ginecolog, să desfăşoare 

această acţiune. 

S-a propus Marşul Crucii, de către d-na Georgeta Florea, în jurul Catedralei armene, 

unde s-a ţinut clubul FAPTE (33 de paşi), în data de 22.03.1997. Toate doamnele au fost de 

acord să poarte crucea lui Iisus. 

La propunerile doamnelor, s-a făcut, în luna Aprilie, un proiect de lege al Audio-

Vizualului şi s-au trimis materiale de protest împotriva emisiunilor pornografice şi a celor 

care conţin multă violenţă, de la radio şi televiziuni. 

În urma scrisorii trimise de către Asociaţia FAPTE către CNA, acesta a obligat 

televiziunile să afişeze o bulină pe ecranul televizorului, pentru protecţia minorilor în special. 

În luna Aprilie, s-a trimis un amendament ca propunere de proiect la Legea Avorturilor, 

către Senatul României, senator Gabriel Moisin. 

Asociaţia FAPTE a participat la a XII-a întâlnire internaţională „Oameni şi religii” – 

San Egidio în data de 20. 04.1997. 
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În aceeaşi lună, am participat la consfătuirea de la Asociaţia Femeilor Aromâne a d-nei 

avocat Chirata Meghea. 

Membrele Clubului FAPTE au dat curs şi altor invitaţii, de la alte cluburi, pentru 

schimb de experienţă. 

În luna Mai, s-a realizat un pliant al Clubului, la propunerea d-nei Maria Tetu. 

S-a organizat Clubul pe grupe de lucru, la propunerea d-nei Rodica Bărbuţă în data de 

25.05.1997. 

S-a sprijinit programul în faţa altor ONG-uri. 

Membrele clubului s-au întâlnit la Cimitirul Bellu, pentru comemorarea Iuliei Hasdeu, 

la iniţiativa d-nei prof. dr. Crina Bocşan în data de 10.05.1997. 

În luna Iunie, s-au făcut dezbateri la TVR, au fost invitaţi speciali pe diverse probleme 

şi în acelaşi timp s-a făcut o adresă către TVR, împotriva spoturilor publicitare imorale. 

S-au realizat şi în alte localităţi Asociaţii de tip FAPTE, începând din luna Martie, la 

propunerea membrelor Asociaţiei. 

O dată pe lună, din iniţiativa d-nei dr. Constanţa Hodor, s-a organizat un Cenaclu literar, 

unde femeile au spus poezii, creaţii literare. 

În toată această perioadă, s-a facilitat găsirea unor locuri de muncă şi s-au acordat 

ajutoare sociale. 

În luna Iulie, s-a făcut atenţionarea şi somarea C.N.A., pentru a interzice difuzarea 

spotului audio „Vodca Scandic Pop”. Acest spot a încălcat prevederile C.N.A., fiind imoral şi 

antieducativ. 

Membrele FAPTE au avut în data de 5.05.1997, o colaborare cu dl Tatulici la PRO TV. 

La Sala Dalles, în data de 25.06.1997, a avut loc întâlnirea pentru acţiunea cu 

Sant’Egidio. 

S-a făcut un demers către T.V.R., pe data de 30.06.1997, pentru oferirea unui spaţiu mai 

mare emisiunilor religioase. 

S-a participat la Festivitatea iniţiată de Casa de Cultură a M.A.I. pentru pensionari, în 

luna Iulie, Clubul FAPTE fiind invitat de Asociaţia Pensionarilor. 

S-a participat în aceeaşi lună la Simpozionul, organizat sub patronajul d-nei Nadia 

Constantinescu, soţia preşedintelui României. 

În luna Iulie a fost redactată o foaie informativă PAX RELIGIONUM – în română şi 

engleză – de către Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar general al Asociaţiei pentru 

Pacea Religiilor din România, în care s-a făcut un rezumat al activităţilor, al evenimentelor 

religioase de la diferite religii din ţară, care a fost citit la clubul FAPTE. 

S-a trimis o scrisoare în data de 10.07.1997, la NATO, în care s-a cerut încetarea 

războiului în Iugoslavia. 

Clubul FAPTE a emis un material, în luna Iulie, pentru eliberarea eroului Ilie Ilaşcu şi a 

grupului lui, pe care l-a trimis d-lui Mircea Snegur, preşedintele Moldovei şi preşedintelui 

Smirnov, al Transnistriei. 
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Pe data de 18.07.1997, s-au adunat bani de la toţi membrii clubului şi s-a făcut un 

Parastas pentru regina Maria, la propunerea d-nei Olimpia Bădăluţă. 

În luna August, s-au realizat excursii colective (la Ioneşti etc.) şi week-end-uri comune. 

S-au realizat contacte între femeile pensionare pe diverse probleme: medicale, sociale, 

manageriale. 

În aceeaşi lună s-au realizat lansări de carte, vernisaje.  Felicia Munteanu a lansat cartea: 

„Femeia şi Atlasul aşezămintelor religioase“ a domnului V. Ionescu. 

În cadrul clubului, s-a asigurat asistenţă juridică gratuită şi consultaţii bioenergetice 

gratuite. 

La club, s-au făcut cursuri de seroterapie – susţinute de dl. profesor Grigore Albu. 

În luna Septembrie, s-a organizat un concurs de poezie religioasă, la care am oferit 

premii în bani membrelor. 

La fiecare întrunire au fost făcute dezbateri pe teme medicale, de bioenergie, psihologie, 

spirituale. 

În luna Octombrie, Asociaţia FAPTE având semnături de la 41 de asociaţii 

nonguvernamentale, împreună cu asociaţiile femeilor: Ortodoxe, Catolice, Musulmane, cele 

ale Cultului Mozaic, au înaintat un memoriu dlui preşedinte Emil Constantinescu, în care au 

cerut să se introducă cursuri de religie în şcolile de toate gradele din învăţământul românesc, 

inclusiv în facultăţi după confesiunea elevilor, predate de profesori specializaţi, şi cursuri de 

istoria religiilor, pentru că următoarele generaţii să nu rămână atee, neştiutoare ale Cuvântului 

lui Dumnezeu. Cursurile să fie finalizate de un sistem oficial de testare a cunoştinţelor, urmat 

de eliberarea unui atestat de absolvire. Întrucât acest lucru nu s-a realizat în ţara noastră timp 

de 50 de ani, am dorit să fim un model şi pentru alte ţări din lume; am considerat că lipsa de 

cultură religioasă este o lipsă crasă de cultură şi am dorit să nu mai avem o astfel de imagine 

în viitor. În acelaşi timp, cultura religioasă, educaţia interconfesională, cunoaşterea religiei 

confratelui nostru, a viitorului coleg de serviciu, a viitoarei prietene, soţii, ginere etc., ne-a 

ajutat, pe noi femeile, care astăzi avem servicii, în educaţia copiilor şi tinerilor noştri,  

printr-un discernământ mai amplu, mai serios, înalt, al lucrului bun sau rău, orientându-ne 

împotriva violenţei, drogurilor, prostituţiei, homosexualităţii etc. 

Au fost invitate câteva membre ale asociaţiei, să participe la cursul pentru femei 

manager din luna Septembrie. 

Clubul FAPTE s-a alăturat în aceeaşi lună Forumului Femeilor Creştine din România. 

Toate femeile de la clubul FAPTE au făcut o petiţie (declaraţie), în data de 3 11.1997, în 

care s-au arătat indignate de tratamentul inuman aplicat femeilor din Afganistan. A fost 

specificat în petiţie că trebuie acţionat cu sprijinul Naţiunilor Unite, alăturându-ne pe Internet 

şi altor ONG-uri din ţară. 

Alteţa sa Prinţesa Lia de România, preşedinta de Onoare a Asociaţiei FAPTE, a invitat 

persoane de la club să participe la un seminar de afaceri pentru pregătire şi management, care 

s-a organizat în luna Octombrie. 

S-a făcut un material gen protest, în aceeaşi lună, către Ministerul Educaţiei Naţionale, 

pentru ca lecturile suplimentare din şcoli să fie de valoare şi să aibă un înalt nivel moral. 
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În luna Octombrie, s-a făcut un apel către C.N.A., pentru emisiunile neadecvate pentru 

copii de pe posturile de televiziune. 

A fost organizat un concurs cu premii, în data 9.11.1997, de poezie de slavă închinată 

lui Dumnezeu. 

Membrele clubului, împreună cu scriitorul Ion Lazăr, au participat în data de 

15.11.1997, la Ambasada Iugoslaviei, la un vernisaj de icoane pe sticlă. 

Au fost invitate şi au participat la „Congresul de Unire” al tuturor oamenilor, la Centrul 

Baha’i din B-dul Magheru, în data de 18.11.1997. 

În data de 19.11.1997 membrele clubului au fost invitate şi au vizionat piesa de teatru 

„Cavalerii Daciei”, la Casa de Cultură. 

În luna Decembrie, Fundaţia „Prinţul Paul de România”, a oferit unui copil recomandat 

de membrele asociaţiei, o vacanţă de neuitat la Disneyland din Paris. 

Alături de Asociaţia Internaţională de Femei şi prin intermediul Internetului, Asociaţia 

FAPTE a luat atitudine în luna Decembrie, în lupta contra exterminării delfinilor din Japonia 

şi din toată lumea. 

Am participat la sfârşitul anului, la o manifestare culturală cu tema „Femeia de la un 

mileniu la altul”, organizată de A.N.F.D.U.R., preşedintă d-na dr. Antoaneta Ciochirca. 

Câteva doamne de la club au participat pe data de 26.12.1997, la emisiunea TV „Arca 

Marinei, la „Festivalul de muzică de dragoste”, unde am fost invitată ca preşedintă şi ca 

femeie de afaceri. 

S-a făcut un apel în luna Decembrie, către Forumul Naţional al O.N.G.-urilor de femei, 

la Comisia pentru Drepturile Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite, către Consiliul Uniunii 

Europene, la toate Instituţiile Administrative şi Politice mondiale, către toate O.N.G.-urile de 

femei din ţară şi la celelalte instituţii de stat, pentru toate femeile din România, în care s-a 

cerut să se acorde şanse egale femeilor, prin repartizarea a jumătate din funcţiile din 

administraţia politică şi de stat: armată, poliţie, securitate, justiţie, mass-media în mod egal, 

inclusiv în cele bugetare. Am solicitat ca acest amendament să fie trecut în Constituţie. 

Obstacolul în administrarea de către femei (cum ar fi: boli, naştere, îngrijire bătrâni, bolnavi 

etc.) ar putea fi înlăturat prin înlocuirea femeii care are probleme cu o altă femeie. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 1998 

 

În anul 1998, la clubul FAPTE au fost prezente mai multe persoane publice, care au 

purtat discuţii deschise cu membrele FAPTE. Printre acestea amintim pe: preşedinta Femeilor 

Ortodoxe, ing. Moldoveanu, reprezentanta Partidului Ţărănesc, ing. Crina Teodorescu, 

reprezentanta femeilor evreice, prof. Segal, prof. univ. C. Caraman, prof. Silvia Stanciu, dr. 

Antoaneta Ciochirca, preşedinta Femeilor cu diplomă universitară, d-na Liliana Pagu, 

preşedinta Asociaţiei Femeilor din România, avocat Paula Iacob, preşedinta Femeilor de 

Carieră juridică, Sandeep Kumar (doctor), Lomus G., Aurora Şinca de la A.N.F.D.U.R. – 

Asociaţia Naţională a femeilor cu Diplomă Universitară din România, Bogdan Traian 

(profesor univ. doctor), Adel Nina, Claudia Niculescu (avocat), Ion Ţugui (scriitor), 

Smaranda Ionescu (deputat), Mădălin Nicolaescu, Ion Georgescu (dr. în economie), Florica 

Rădulescu (producător de televiziune), Liviu Damian (preşedintele Alianţa Pensionarilor), 

Petronela Dima, Anca Crişan, Nabuco Yahar (Federaţia Femeilor, Pacea Lumii din Japonia), 

Elisabeta Păunescu (preşedinta ziarului „Mioriţa noastră”), Bogdan Veronica (din Sankt 

Petersburg, critic artă plastică). 

În anul 1998, Clubul Femeilor FAPTE a revenit cu o propunere către T.V.R., pentru mai 

mult spaţiu acordat emisiunilor religioase, spirituale. 

Aspecte de la întrunirile clubului FAPTE de la Biblioteca Armeană. 

În luna Martie, am organizat Festivalul Internaţional de creaţie muzicală religioasă, „A 

ta este Împărăţia şi puterea”. Membrele Clubului au fost prezente şi active la acest Festival. 

A fost iniţiat un protest, în luna Iunie 1998, către prim-ministrul Radu Vasile, faţă de 

emisiunea „Buletin Informativ”, difuzat la PRO TV, orele 17:00. 

În luna Iulie, Asociaţia F.A.P.T.E. a făcut donaţii, la propunerea d-nei Laura Zambra, 

pentru sinistraţii din Moldova şi Transilvania, ca urmare a revărsării râurilor din matcă. 

S-a făcut prezentarea lucrărilor Forumului ONG-urilor din data de 3-5 Iulie 1998, 

precum şi prezentarea ofertelor F.D.S.C.-ului, în ceea ce priveşte organizarea unor cursuri 

pentru alte ONG-uri. 

A fost invitată la propunerea unor membre ale clubului, în data de 21.07.1998, o tânără 

reporter de la Radio, postul „Vocea Speranţei”, să vorbească despre culte. 

În luna August, 1998, s-a organizat comemorarea Reginei Maria, la biserica „Domniţa 

Bălaşa”, sub auspiciile dl. prof. Constantin Bălăceanu-Stolnici şi dr. Dima. 

În luna August 1998, am fost invitată şi am participat la „American Romanian Society 

Conference“, la reşedinţa ambasadorului SUA. 

A fost invitat Părintele Buga la Club, la iniţiativa d-nei Olimpia Bădăluţa. 

Asociaţia FAPTE, împreună cu reprezentante ale mai multor organizaţii 

nonguvernamentale, ne-am adresat în luna Septembrie, Oficiului de protecţie a 

consumatorului, cu o problemă extrem de presantă pentru viitorul naţiunii române, şi anume 

aceea a poluării fonice, mentale, vizuale, pe care o propagă insistent, necontrolat şi fără mesaj 

pozitiv, presa şi televiziunea noastră, întrucât numeroase posturi de radio, dar mai ales de 
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televiziune, au transmis emisiuni şi filme nocive în care sunt propagate şi propovăduite crima, 

sexualitatea, pornografia, ura, deruta în faţa problemelor şi întrebărilor vieţii. 

Membrele clubului au fost invitate şi au participat la Cenaclurile V. Cârlova şi Iulia 

Hasdeu. 

În luna Iulie a fost organizat un curs de educaţie şi protecţie a persoanelor care pot 

suferi de pe urma activităţii seismice, cu ajutorul doamnei colonel Elena Mosoroiu. 

Revista „Mioriţa noastră”, a d-nei Elisabeta Păunescu din New York, a promovat 

materiale ale membrelor clubului FAPTE. Revista a fost trimisă la 160 de biserici ortodoxe şi 

are membri care citesc şi plătesc 20 $ anual abonamentul. 

În data de 14.08.1998, unele membre au fost la mânăstirea Sâmbăta de Sus, din Munţii 

Făgăraş, unde s-a făcut comemorarea Maicii Domnului – hramul bisericii. 

În data de 30.08.1998, s-a întreprins o acţiune prin Direcţia Socială a P.M.B. la Club, 

pentru întrajutorarea copiilor, prin alăturarea lor bătrânilor singuri, sau din azilele de bătrâni. 

S-a votat elaborarea unei lucrări în acest sens. S-a făcut o acţiune la nivel naţional, pentru 

susţinerea acestor familii, care iau în îngrijire copii din casele de copii. 

Pe 2 Septembrie 1998, s-au distribuit 60 de bilete la „Şezătoarea Mioriţei” şi 57 de 

bilete la Concertul de muzică cultă română, de la sala Jora. 

În data de 8.09.1998, s-a citit memoriul cu propuneri legislative pe care l-am depus 

către Ministerul Justiţiei, la Ministerul de Interne, precum şi la Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, în legătură cu programele porno, violente etc., problemă extrem de actuală şi 

presantă pentru viitorul naţiunii române şi anume aceea a poluării fonice, mentale, vizuale, pe 

care o propagă insistent, necontrolat şi fără mesaj pozitiv, presa şi televiziunea noastră. 

În data de 10.09.1998, am participat la întâlnirea Internaţională „Oameni şi Religii: 

Pacea este numele lui Dumnezeu”, sub înaltul patronaj al preşedintelui României, Emil 

Constantinescu, şi al Comunităţii Sant’Egidio, la Casa Republicii şi la Universitate, la 

semnarea „Apelului pentru Pace” de către reprezentanţii tuturor religiilor. 

În data de 15.09.1998, a fost invitat la club dr. Traian Bogdan, prof. chirurg, membru al 

Fundaţiei „Galerii Internaţionale”. Acesta a acordat ajutor medical la cerere, membrelor 

FAPTE. 

Împreună cu un grup de doamne, am fost invitată în data de 17.09.1998, de dl Tatulici la 

ProTV, să discut pe diverse teme precum: legalizarea prostituţiei, pruncuciderea etc. 

În data de 20.09.1998, s-a făcut un demers, pentru înaintarea unui proiect de finanţare, 

până la 30 Septembrie 1998, către F.D.S.C., tematica fiind: „Poluare – deşeuri şi protecţia 

mediului“, la iniţiativa d-nei ing. Crina Teodorescu. 

Au participat mai multe doamne la cursurile de lideri şi consilieri, începând cu data de 

25.09.1998, sub coordonarea Fundaţiei pentru pluralitate, condusă de d-na Liliana Ghinda. 

Pe data de 2 Octombrie 1998, la propunerea d-nei doctor Mincu, cu ocazia Zilei 

Naţionale a Pensionarilor, s-au închiriat autocare pentru Sinaia, 2 zile şi o noapte, şi au fost 

vizitate obiectivele din zonă, după care, pensionarii s-au cazat la hotelul „Caraiman”. 
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Pe data de 27.10.1998, la iniţiativa membrelor clubului, s-au trimis două materiale: unul 

la AudioVvizual şi unul senatorului Gabriel Moisin, referitor la Legea Divorţurilor. 

Pe 3.11.1998, am fost invitată la Conferinţa susţinută de Asociaţia A.G.E.A.C., pe 

diverse teme: „Profeţii despre sfârşitul lumii”, „Căsătorie şi iubire”, „Fabuloasa civilizaţie 

Maya”. 

În luna Noiembrie, asociaţia noastră a participat la un simpozion cu tema „Lupta 

împotriva drogurilor la tineret”, organizat de Uniunea Naţională a Femeilor din România, 

O.N.G. cu statut consultativ special la O.N.U. 

Pe 3.11.1998, d-na dr. Melania Petcu a acordat consultaţii gratuite doamnelor de la club. 

În luna Decembrie 1998, doamnele de la club au fost de acord cu aderarea la Karat 

Coalition. 

Între 25 Noiembrie şi 10 Decembrie 1998 s-a desfăşurat Campania Globală pentru 

Drepturile Femeilor, care a culminat cu cea de a 50-a aniversare a Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului. 

Fotografii de la întrunirile membrelor clubului la Biserica Armenească, în ziua de Paşti. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 1999 

 

În cursul anului 1999 au fost invitaţi de onoare precum: prof. univ. dr. Stana Buzatu de 

la Asociaţia Femeilor din România; prof. Zotescu, preşedinta Fundaţiei Carmen Sylva; 

Liliana Pagu; Felicia Rusu, preşedinta grupului de rugăciune al baptistilor; Laura Zombra; 

Anca Moraru, bioenergitian; Felicia Munteanu, scriitoare; Crina Teodorescu, Asociaţia 

Femeilor P.N.T.C.D.; Părintele Istodor, consilier patriarhal; Ana Maria Bianchi, prof. univ.; 

Victorio Omedes din Columbia; Maica Stroe Silvica, de la mânăstirea Pasărea; Liviu Cercel, 

inginer. 

În data de 19.01.1999, Asociaţia FAPTE a fost alături de d-na Liliana Pagu la 

Conferinţa Coaliţiei „Karat Coalition”. Tema dezbătută a fost următoarea: Noi, participanţii 

din regiunea Est-Central Europeană la Coaliţia Karat pentru Acţiune Regională, în faţa 

mileniului şi cu credinţă în dreptul popoarelor de a trăi în pace. Urmând Platforma de acţiune 

de la Beijing pentru avansarea femeii, am recunoscut că noile priorităţi ce privesc zona 

noastră sunt: Necesitatea de a opri violenţa imediat şi de a întări rolul global decisiv al 

Naţiunilor Unite şi în zona noastră; Participarea femeilor în procesul de pace plenară; O mai 

bună implicare a femeii în putere şi în deciziile pentru realizarea progresului. 

În 16.02.1999 a fost invitat arhitect Mihai Popa, soţul doamnei baroane de Loevendal, 

care ne-a vorbit despre Clubul Kiwanis. 

S-au primit pe data de 25.02.1999 invitaţii de la dl Stanilă la spectacolul ansamblului 

„Ciocârlia”, la sala M.A.I., unde au fost prezente doamnele de la clubul FAPTE. 

Pe data de 2.03.1999, s-au ţinut lecţii de religie la Club, de către preotul Gheorghe 

Istodor. 

Pe 6 Martie 1999, la Sediul Clubului Evreiesc, a avut loc aniversarea zilei de naştere a 

domnului Izu Gott, membru APAR şi totodată s-au înmânat diplome şi medalii pentru „Merite 

în activitatea depusă”, la care au participat şi membre ale clubului FAPTE. 

În luna Martie 1999, s-a trimis o scrisoare la Preşedinţie, Guvern, Parlament în care  

ne-am exprimat îngrijorarea pentru faptul că la graniţele României au fost desfăşurate forţe 

militare, şi am cerut să respingem orice implicare pe tărâmul de luptă al Serbiei. Am 

menţionat şi am crezut într-o poziţie de neutralitate decentă din partea României, am sperat să 
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mai existe şanse ca toate problemele să fie soluţionate prin dialog, pentru a fi împiedicat 

izbucnirea unui război în Balcani. Am menţionat că nu prin forţă se poate impune un plan 

practic de Pace şi numai printr-o bună convieţuire. 

În data de 25.03.1999, membrele FAPTE au trimis un memoriu la Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale, doamnei ministru secretar de stat Norica Nicolai, în care a fost expusă 

situaţia grea a multora din clubul FAPTE, cu pensii sau salarii mult sub minimum de venit 

necesar pentru un trai decent. Au rugat-o respectuos, dacă există posibilitatea, să le sprijine în 

ajutorarea acestora cu bani, alimente sau îmbrăcăminte din fondurile pentru activităţi sociale, 

interne sau externe. 

Pe data de 13.04.1999, la club s-a făcut un scurt rezumat al Conferinţei din New York, 

la care a participat d-na dr. Antoaneta Ciochină, preşedinta Asociaţiei Femeilor cu Diplomă 

Universitară. S-a compus o scrisoare deschisă numită „memorandum”, pentru pacea lumii, 

adresată tuturor forurilor competente. 

În luna Aprilie, s-au aniversat zilele de naştere ale d-nei Aurelia Oncescu şi a prof. 

Alexandru Ionescu. 

Pe data de 13.04.1999, d-na Ioana Constantin a prezentat însemnări ale Părintelui 

Cleopa, la mormântul sfânt. 

În data de 20.04.1999, d-na Mariana Teodorescu a întocmit liste cu persoanele cu mulţi 

copii şi cu venituri puţine, pentru obţinerea unui ajutor de la o organizaţie din America. 

În luna Aprilie, Asociatia FAPTE împreună cu Asociaţia Femeilor din România au făcut 

un apel, cu titlul „Opriţi armele”, în care ne-am exprimat îngrijorarea pentru faptul că la 

graniţele României se desfăşoară forţe militare. A sosit timpul să înceapă în Balcani o nouă 

decadă în care să triumfe nonviolenţa bazată pe dialog şi pe o cultură a Păcii – garanţie a 

viitorului omenirii, viitor senin pentru copiii noştri. 

Ca urmare a propunerilor membrelor Clubului FAPTE a fost înaintat din nou un 

material la CNA împotriva emisiunilor imorale din canalele de televiziune. Ca urmare a 

scrisorii trimise, CNA-ul a trimis următorul răspuns, şi anume că: „potrivit Legii 

Audiovizualului, CNA nu poate interveni în politica de alcătuire a programelor şi nici nu 

poate să impună realizarea sau oprirea unor emisiuni ale posturilor de televiziune publice sau 

private. În cazul în care unele posturi de televiziune încălcă Legea Audiovizualului şi deciziile 

CNA (la sesizarea oricărui telespectator), serviciul de monitorizare din cadrul CNA solicită 

televiziunilor casetele emisiunilor respective (păstrarea casetelor martor de către posturi este 

obligatorie timp de 30 de zile de la data emisiunii), le analizează şi stabileşte dacă a fost 

încălcată legislaţia din domeniu şi propune membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului 

eventualele sancţiuni. Activitatea Asociaţiei noastre în societatea civilă, şi în special în rândul 

femeilor, conduce la ameliorarea mentalităţilor şi la creşterea responsabilităţilor multor femei 

ce activează printre cadrele din audiovizualul public şi privat dar şi la o susţinere practică a 

demersurilor în respectarea legislaţiei in vigoare, activitate pe care o desfăşoară, zi de zi, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului”. 

Pe 28 Aprilie 1999, la sala Bibliotecii Armene din curtea Catedralei armene a avut loc 

decernarea medaliilor şi diplomelor persoanelor care au activat pentru „MERITE ÎN 

ACTIVITATEA DEPUSĂ SPRE O CONVERGENŢĂ SPIRITUALă”: Î.P.S. Arhiepiscop 

Dirayr Mardichian, vicar Arhimandrit Zareh Baronian, Păr. Ezras Bogdan, diac. Haim 
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Azarian şi diac. Radu Holca. Aceste diplome şi medalii au fost înmânate de preşedinta 

A.P.A.R. şi Pr. conf. dr. Alexandru I. Stan, secretar general A.P.A.R. Acţiunea s-a desfăşurat 

în prezenţa membrelor clubului FAPTE. 

Cele 27 de membre fondatoare s-au oferit şi au acordat asistenţă voluntară femeilor cu 

probleme deosebite. 

În luna Aprilie, membrele Asociaţiei au desemnat-o pentru acţiunile social-umanitare 

ale Asociaţiei pe doamna Galeri Servilia, pentru a medita copii la engleză şi franceză. Ea 

urmează să presteze o muncă benevolă în folosul copiilor de la Casa de Copii nr. 7, spre 

însuşirea mai temeinică a acestora. 

Membrele Asociaţiei F.A.P.T.E, s-au reunit în şedinţa din 18 Mai 1999, au făcut din 

nou un memoriu şi au cerut încetarea războiului din Iugoslavia, precum şi reînceperea 

tratativelor pentru instaurarea păcii, a liniştii între popoare în numele Dreptăţii şi al 

Adevărului, pe care l-au înaintat tuturor forurilor competente. Membrele Asociaţiei FAPTE 

şi-au exprimat solidaritatea umană cu cei goniţi din casele şi pământurile lor, precum şi cu 

victimele bombardamentelor ucigaşe, şi au făcut apel către toate părţile implicate să reia 

dialogul pentru găsirea unor soluţii apte să instaureze o pace echitabilă, sprijinind toate 

organizaţiile umanitare, în special cele din România, în acţiunile lor de ajutorare a celor aflaţi 

în suferinţă. 

Membrele Asociaţiei FAPTE au fost întru totul de acord cu Declaraţia Comună semnată 

în 8 Mai 1999 la Bucureşti de către Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist, şi au făcut 

demersuri în acest sens. 

Pe 20 Mai 1999 la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte, a avut loc prezentarea 

cărţii „Viaţa Religioasă din România”, studiu coordonat de dr. Gheorghe F. Anghelescu şi 

director Ştefan Ioniţă, la care au fost invitate şi membrele FAPTE. Totodată A.P.A.R. le-a 

decernat ministrului secretar de stat prof. dr. Gheorghe F. Anghelescu şi altor specialiştii din 

Secretariatul de Stat pentru Culte, medalii şi diplome pentru merite deosebite în realizarea 

unui climat de înţelegere şi respect reciproc între toate religiile din România, acţiune la care 

au fost prezente şi membrele FAPTE. 

Declaraţiile, apelurile, propunerile care au emanat de la Clubul de femei au fost trimise 

la forurile competente, pentru a se ţine seama pe viitor şi de punctul de vedere al femeilor. 

Din 6.07.1999, a fost introdus materialul privind schimbarea măsurii supreme de 

pedeapsă cu moartea. Aceasta se referă şi la Ilie Ilașcu, dar termenul de detenţie stabilit pentru 

el a fost ispăşit în totalitate. 

Pe 30 Iulie 1999, membrele Asociaţiei au participat la o întâlnire cu alte ONG-uri, 

având ca temă situaţia tinerelor aflate în dificultate (însărcinate, cu copii, fără familie). S-au 

propus şi s-au realizat concursuri de poezie, poezie religioasă şi cântece, cu premii si tombole 

în cadrul clubului. 

În luna Iulie, la club s-a organizat un concurs de poezie religioasa „Rugăciune către 

Dumnezeu, Sfânta Treime, Iisus”. În urma acestei întâlniri reprezentanţii O.N.G.-urilor 

invitate au ajuns la concluzia că pentru o mai bună colaborare sunt necesare menţinerea unei 

comunicări permanente, precum şi buna cunoaştere a activităţilor celorlalte O.N.G.-uri şi a 

resurselor disponibile ale acestora (materiale, sociale, informaţionale etc.), pentru a realiza o 

colaborare viabilă. 
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În luna Septembrie, s-a realizat o educaţie managerială, socială şi interconfesională prin 

invitarea de specialişti din diverse domenii, pentru a ne împărtăşi din experienţa lor. 

S-au realizat colaborări cu PRO TV – Mihai Tatulici, la emisiunea „Audienţa 

Naţională” în luna Decembrie. 

Tot în luna Decembrie, s-au făcut expuneri de lecţii în cadrul clubului privind efectul 

miraculos al plantelor medicinale, al alimentaţiei naturiste, al trăirii într-o morală religioasă 

corectă, prin post şi rugăciune pentru pace în lume. 

În anul 1999 am primit din partea AFR – Asociaţia Femeilor din România Diploma 

pentru activitatea în slujba dezvoltării Societăţii Civile şi promovarea statutului corespunzător 

al femeii, familiei şi copiilor din România. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2000 

 

În acest an, am avut invitaţi de onoare precum: Alteţele Lor Lia de România și Prințul 

Paul de România, Ileana Toma, Georgescu Olimpia (Asociaţia Pensionarilor), Felicia 

Iordache (ziarista Antena), Ana Maria Roşianu (Asociaţia Iulia Hasdeu), Iosif Niculescu, 

Drăgan Angela (jurist), Lazăr Ioan (scriitor), Dobrinescu Maria, Crina Teodorescu, Părintele 

prof. univ dr. Radu Dumitru, Manuela Golescu, preşedinta Fundaţiei Golescu, Trif Victoriţa 

(profesor de psihologie la Universitate la Facultatea de Teologie), Badiu Dorel, Marga Frasin, 

Georgescu Ilie (comandant) şi alte persoane importante. 

În luna Ianuarie, am trimis un material la C.N.A, pentru interzicerea emisiunilor TV, 

nerecomandate copiilor. 

Pe data de 4.01.2000, împreună cu Angelica Pîrvu de la Centrul Maternal Holt 

internaţional, şi cu Silvia Căramidă, am ajutat 10 mame de la Centrul Maternal. 

Pe data de 11.01.2000, câteva dintre membrele clubului au participat împreună cu 

Manuela Golescu, preşedinta Fundaţiei Golescu, la Palatul Centrului Militar, la un spectacol 

despre Eminescu, organizat de Fundaţia Golescu. 

În data de 16.01.2000, alături de Fundaţia Master Media, împreună cu încă 25 de 

Asociaţii, am luat atitudine pentru Combaterea violenţei în familie, pe stradă sau la serviciu 

împotriva tuturor femeilor şi copiilor, pentru promovarea legilor în acest sens. 

S-au primit invitaţii de la Prinţesa Lia de Hohenzollern, în data de 18.01.2000, pentru 

cinci persoane de la club să participe la un seminar de afaceri pentru pregătiri în Management, 

fiind însoţite de Sanda Precupetu. 

În aceeaşi dată, am fost la F.D.S.C., şi le-am sponsorizat cu suma de 8.000.000 lei pe 

doamnele care au dorit să facă diferite cursuri, care au vrut să activeze în mişcarea socială. 

Din data de 21.01.2000, Brînduşa Afteni a susţinut săptămânal câte o activitate 

educaţional-religioasă cu copiii preşcolari şi şcolari de la casa de copii din Balta Albă, din 

partea Asociaţiei FAPTE. 

Tot în luna Ianuarie 2000, la Club a fost ca invitat de onoare, Prinţesa Lia de România, 

care le-a învăţat pe doamnele de la club, cum să obţină un credit. Alteţa sa princiară a studiat 

la Oxford, a fost funcţionar la Casa Albă şi a împărtăşit din experienţa avută doamnelor de la 

club, primind să devină Preşedinte de onoare al Asociaţiei FAPTE. 

Asociaţia FAPTE a făcut un memoriu către Ministerul Educaţiei Naţionale către 

ministrul Andrei Marga, în care şi-a exprimat nemulţumirea faţă de amploarea fenomenelor 

de violenţă şi sex, despre posturile de televiziune care au o adevărată avalanşă de programe în 

care violenţa este prezentă sub diferitele ei aspecte: crime, tâlharii, bătăi, agresiuni verbale, 

certuri, rivalităţi între etnii, acţiuni în cadrul unor bande de mafioţi, escrocherii, violenţa în 

familie (între soţi sau între părinţi şi copii), aventuri, consumul si traficul de droguri, 

fenomene infracţionale, thriller (senzaţii tari), corupţie. De asemenea, unele posturi de TV 

abundă în programe în legătură cu sexul, cum sunt: agresiunile sexuale, violurile, 

perversiunile sexuale, incesturi, pedofilie, prostituţie, proxenetism, homosexualitate. 

Asociaţia FAPTE consideră că violenţa şi sexul, sunt prezente la cote alarmante şi încălcă 

deontologia profesională. Am înaintat materialul către CNA, pentru ca acesta să poată lua 
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unele măsuri în vederea suprimării sau eventual a reducerii unor asemenea programe nocive 

(în acest sens, am salutat iniţiativa CNA de a impune posturilor TV afişarea unor semne de 

identificare – cerc verde, triunghi portocaliu, pătrat roşu – pentru unele emisiuni și să fie 

difuzate după ora 22:00 sau 24:00). Totodată, am mai trimis materialul şi unor posturi de 

televiziune, pentru a se acţiona atât împotriva emisiunilor care promovează violenţa şi sexul, 

cât şi în vederea îmbunătăţirii unor programe instructiv-educative, care se difuzează în 

prezent, eventual şi prin crearea de noi titluri. Deasemenea, am trimis materialul Presei, 

Bisericii, Comisiei pentru Cultură, Arte şi Mijloace de Informare în Masă a Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului. Pentru a face unele observaţii concrete am considerat că, pe lângă 

urmărirea făcută de noi a unor programe de TV, a fost utilă şi consultarea suplimentului 

„Timpul liber” care s-a distribuit în fiecare joi împreună cu ziarul „România libera”, în care 

au fost subliniate cu diferite culori, de către redacţie, următoarele categorii de emisiuni: ştiri, 

comedie, horror, aventură, SF, dramă şi dragoste. 

Asociaţia a primit răspuns, ca urmare a scrisorii înregistrată la CNA cu nr. 

9704/30.05.2000, ne-au făcut cunoscut că CNA nu poate interveni în politica de alcătuire a 

programelor şi nici nu poate să impună realizarea sau oprirea unor emisiuni ale posturilor de 

televiziune publice sau private, dar va ţine cont de propunerile noastre. În cazul în care unele 

posturi de televiziune încalcă legea Audiovizualului şi deciziile CNA, solicită televiziunilor 

casetele emisiunilor respective (păstrarea casetelor martor de către posturi este obligatorie 

timp de 30 de zile de la data emisiunii), le analizează şi stabileste dacă a fost încălcată 

legislaţia din domeniu şi propune membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului 

eventualele sancţiuni. 

În data de 1.02.2000, la propunerea d-nei Ileana Toma, împreună cu doamnele de la 

club, s-a făcut un demers la Ministerul Învăţământului, pentru lecturile suplimentare de 

valoare, care trebuiesc recomandate în şcoli. 

În data de 11.02.2000, am fost invitată la o emisiune de televiziune, unde am avut ca 

subiect „Mişcarea socială a femeilor“, ocazie cu care am plătit proteza oculară pentru unul din 

copiii unei doamne aflată în dificultate. 

Împreună cu dl Ion Ceauşu, în luna Februarie, alături de Liga Pensionarilor, Liga 

Studenţilor şi Liga elevilor, am făcut acţiuni umanitare, am sponsorizat Spitalul de copii 

distrofici de la Domneşti, Casa de copii Buftea şi la unele şcoli din Buftea. Pentru a stimula 

copiii să înveţe cât mai bine, s-au instituit prime speciale de sfârşit de an şi astfel copii au fost 

motivaţi să înveţe mai bine. 

În perioada 1-5 Martie, Asociaţia FAPTE a participat la a cincea Conferinţă de la 

Beijing, cu un raport al organizaţiilor neguvernamentale, paralel cu cel guvernamental. Tema 

Congresului a fost următoarea: Evaluarea implicării guvernamentale pentru realizarea 

platformei de la Beijing ’95; Posibilităţi pentru asociaţiile de femei, de a învinge obstacolele 

ce le stau în cale, evaluarea implicării ONG-urilor de femei şi pentru femei în realizarea 

platformei de la Beijing. 

S-au făcut acţiuni, în luna Martie, în special în sprijinul bătrânilor care au avut diferite 

probleme şi au avut nevoie de ajutor. 

În luna Aprilie, au avut loc concursuri de poezii „de slavă închinate lui Dumnezeu”, 

unde s-au acordat premii de 1.000.000, 800.000, 600.000, 500.000, 300.000 lei. Poeziile 

premiate au fost trimise la ziarul „Mioriţa noastră”, la New York, spre publicare. 
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În data de 13.04.2000, doamna Cervinschi a propus o alianţă cu două asociaţii 

puternice: Confederaţia Naţională a Femeilor din România, preşedintă d-na dr. Mincu Mioara 

şi cu Asociaţia Femeilor de carieră juridică, preşedintă d-na avocat Paula Iacob. 

În luna Mai, d-na Lucreţia Niţu, vicepreşedinte a Asociaţiei FAPTE şi preşedinte al 

Asociaţiei Femeilor Optimiste, a propus să colaborăm cu toate asociaţiile de femei, care 

militează pentru drepturile femeii, motiv pentru care au şi început demersurile. 

În data de 15.05.2000, membrele asociaţiei s-au întâlnit la Facultatea de Ecologie, în 

incinta sediului Tineretul liber, în sala de festivităţi, şi au organizat o acţiune socială de 

ajutorare a unor familii foarte sărace, cu multi copii, cărora le-au dat ajutoare constând în 

alimente şi îmbrăcăminte. 

Alături de Ana Maria Roşianu de la Asociaţia Iulia Hasdeu, s-au lansat tinere talente. 

În luna Iunie, am invitat-o pe prof. de Psihologie la Universitate şi asistent universitar la 

Facultatea de Teologie VictoriaTrif, în mişcarea noastră de femei. 

În luna Iulie, d-na jurist Angela Drăgan, împreună cu juriştii înscriți la club, a acordat 

consultaţii juridice gratuite pentru femeile cu probleme de la club. 

S-au publicat lucrări, versuri, beletristică, epigrame ale doamnelor cu talent, de la club, 

în ziarul „Mioriţa noastră” din S.U.A. al doamnei Elisabeta Păunescu. 

În luna August, membrele clubului au participat la o manifestare culturală cu tema 

„Femeia de la un mileniu la altul”, organizată de A.N.F.D.U.R.. 

În luna Septembrie, le-am informat pe doamnele prezente în sală, că Asociaţia FAPTE a 

încheiat un protocol de colaborare cu 54 de Asociaţii. 

În data de 16.10.2000, am deschis şedinţa cu un apel către toate doamnele prezente, 

pentru întocmirea unui material care să fie trimis către toate organele guvernamentale, care să 

cuprindă mai multe puncte, printre care: creşterea pensiilor şi indexarea lor în raport cu rata 

inflaţiei, stoparea creşterii galopante a preţurilor, recalcularea pensiilor din agricultură, din 

mediul rural, puterea executivă şi legislativă să elaboreze o lege, prin care persoanele de 

vârsta a treia să fie ocrotite şi respectate, în caz contrar, legea să prevadă sancţiuni. D-na M. 

Ciochirca a propus ca în material să fie menţionat că vine din partea „Alianţei Organizaţiilor 

Nonguvernamentale”, s-a supus la vot şi toate doamnele au fost de acord. 

În data de 13.11.2000, s-au întâlnit şapte Asociaţii de femei, pentru a semna moţiunea 

iniţiată de Asociaţia FAPTE, pentru ridicarea cuantumului pensiilor şi indexarea lor. 

Doamnele prezente au semnat şi parafat moţiunea şi au primit o invitaţie din partea 

A.N.F.D.U.R., pentru miercuri, la trei evenimente, şi anume: 80 de ani I.F.U.W., 75 de ani ai 

vechiului A.N.F.D.U.R., 10 ani a noului A.N.F.D.U.R. 

În data de 11.12.2000, Lucreţia Nițu a studiat toate dosarele cu documentele primite de 

la doamnele care s-au asociat cu Asociaţia FAPTE şi le-a pus în ordine, pentru a le cere actele 

care lipsesc, au fost iniţiate întâlniri cu preşedintele asociaţiilor, sau cu delegaţii lor pentru 

stabilirea punctelor comune în care vor activa pe viitor, modalitatea de întâlnire şi ajutor 

reciproc în realizarea acţiunilor propuse. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2001 

 

La Clubul FAPTE, în acest an, ne-au onorat cu prezenţa: Mihaela Orascu (scriitoare), 

Ilie Gheorghe (vicepreşedinte al Blocului Sindical pe Bucureşti), Maica Domnica, Marga 

Dumitrescu Frasin (scriitoare), Gabriela Radut (Asociaţia Diaconu), Badaluta Olimpia, 

Angela Marian (preşedinta Asociaţiei Optimiştii – asociaţie de nevăzători şi surdo-muţi), 

Maria Patan, George Mihaila, Victorita Trif (psihosociolog), Tamara Ciprian (Protecţia 

Consumatorilor) Constantinescu Iulius (ziarist Jurnalul Naţional) şi mulţi alţii. 

În luna Ianuarie, la propunerea d-nei Badaluta Olimpia, o parte din membrii Clubului 

FAPTE au mers la parastasul Principesei Ileana la biserica Precupeţii Noi, unde au fost 

realizate cele necesare comemorării. 

În luna Februarie, d-na Crina Teodorescu a făcut propunerea ca doamnele de la Club să 

participe la altă manifestare culturală cu tema: „Femeia de la un mileniu la altul”, organizată 

de A.N.F.D.U.R., care s-a şi realizat şi am fost prezente. 

În luna Martie, doamnele de la club, împreună cu d-na Marga Dumitrescu Frasin 

(scriitoare), Niţu Lucreţia, Hacerian Valentina (profesoară de limba spaniolă) şi altele, au fost 

la biserica unde se găsesc moaştele Sf. Grigore de Palama să se închine şi să se roage. 

În luna Aprilie, la una dintre şedinţele clubului, inginer Crina Teodorescu, a împărţit din 

partea Fundaţiei Culturale „Elisabeta Păunescu”, pantofi, poşete, rochii etc., conform adresei 

de donaţie, care era ataşată la procesul verbal. În acelaşi timp, doamna Crina le-a vorbit 

doamnelor de la club despre Protecţia Mediului înconjurător, povestindu-le că ea a participat 

la un Congres care s-a ţinut la Institutul de Construcţii şi Climatizare, unde s-a discutat 

politica europeană cu privire la mediul înconjurător. 

În luna Mai, în şedinţele Clubului am expus din materialele primite pe e-mail şi am 

făcut o scurtă catehizare ecumenică, având în vedere că la club sunt prezente doamne din 

toate confesiunile; A fost invitată să vorbească despre religia musulmană, d-na Geamai Elmie, 

preşedinta Asociaţiei Femeilor Musulmane, care ne-a invitat şi la sărbătoarea Ramadamului, 

organizat de asociaţia sa în acest an. 

În luna Iunie, le-am propus doamnelor să se înscrie la cursurile de Catehizare, care s-au 

făcut la unele biserici, unde au mers cu copiii, adică cu nepoţii, ca să-i înveţe de mici „regulile 

lăsate de Dumnezeu”. A fost prezentă d-na Nițu Lucreţia, care este vicepreşedinta FAPTE şi 

preşedinta Asociaţiei Femeilor Optimiste, cu care am încheiat un protocol de alianţă şi 

colaborare între cele două asociaţii. 

În data de 26.06.2001, d-na Lucreţia Nițu a citit răspunsul CNA la memoriul trimis de 

Asociaţia FAPTE. 

În data de 3.07.2001 d-na Oncescu le-a invitat pe doamnele de la club la expoziţia de 

pictură pe care a realizat-o dânsa, la o şcoală din sectorul 2 din Bucureşti. 

Tot în luna Iulie, dl Fătulescu, prof. de matematică, s-a oferit să ajute copii cu handicap 

la domiciliu, cu meditaţii. 

În data de 18.07.2001, doamnele de la club, împreună cu d-na Badaluta, au participat la 

parastasul Regelui Ferdinand I şi al Reginei Maria, la biserica Precupeţii Noi. 
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În luna August, Asociaţia FAPTE a participat la Conferinţa „Zece ani de democraţie, 

participarea femeilor din România”, având ca temă „Implicarea O.N.G.-urilor în sprijinirea 

participării femeii la viaţa publică”. 

Câteva doamne de la Club au fost într-o excursie la Hobiţa, unde s-a născut Brâncuşi, 

petrecând astfel o zi de neuitat. 

Doamnele de la club au participat la emisiunea TV „Arca Marinei” şi la Festivalul de 

muzică de dragoste, la iniţiativa TVR. 

În luna August, am prezentat-o membrelor clubului pe d-na Ecaterina Evanghelescu, 

cetăţean belgian (născută în România), care a condus alianţa belgiană română. Dânsa a 

cultivat cu plăcere cultura română în Belgia şi din Belgia la noi. De asemenea, la Catedrala 

din Bruxelles, la rugăciune s-au ţinut de mână preoţi de diferite religii, ţinând slujba 

împreună. Doamna Ecaterina Evanghelescu a devenit membru de onoare al Clubului nostru. 

Am povestit că am participat la o sărbătoare a armenilor, sărbătoare cu caracter religios, care a 

durat 3 zile (o zi acatist, o zi slujba, o zi pomenirea la mânăstirea Hagigadar din Suceava de 

Sfânta Maria). 

Domnul George Mihăilă, geolog, cetăţean canadian, a adus în luna August ajutoare din 

Canada, sub forma de îmbrăcăminte şi medicamente, care au fost oferite persoanelor din 

asociaţie. 

Am prezentat-o la club pe domnişoara Ioana Bărbulescu (psiholog) ca lider al femeilor, 

preşedinta unei asociaţii foarte active pentru susţinerea femeilor. 

Le-am prezentat doamnelor de la club ce am primit prin e-mail, în luna Septembrie: 

materiale în limba engleză trimise din Cuba, referitoare la istoricul ţării (Fidel Castro), de a nu 

folosi arme de nici un fel; un alt material sosit de la Conferinţa Mondială împotriva 

rasismului, xenofobiei; am mai primit publicaţii de la O.N.U. de la Conferinţa religioasă. În 

continuare, le-am vorbit despre „Anul Dialogului pentru Civilizaţia” şi despre „Declaraţia de 

la Beijing”, Platforma comună pentru promovarea femeilor, în toate ramurile: economic, 

social, politic. S-a hotărât pe plan internaţional protejarea, promovarea şi educarea femeilor. 

În luna Octombrie, un eveniment important l-a reprezentat lansarea studiului „Femei de 

afaceri din România în mileniul III”, elaborat de CCIRB şi finanţat de Agenţia Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), la care au participat şi membrele asociaţiei 

noastre. 

Asociaţia FAPTE, împreună cu alte O.N.G.-uri de femei, a iniţiat o moţiune privind 

majorarea pensiilor şi indexarea lor, pe care am trimis-o la forurile superioare în drept, 

anexând tabelele cu semnături şi ştampilele tuturor asociaţiilor, pentru susţinerea acestei 

misiuni. 

În luna Decembrie, am fost invitată la Sala Palatului unde a avut loc un spectacol 

organizat de ziarul „Ziua”. Au fost invitaţi Regele Mihai I, ambasadorul SUA cu soţia. S-au 

cântat colinde şi muzică bisericească. 

Am oferit în data de 18.12.2001, cu ocazia sărbătorilor, o sută de pachete (dulciuri şi 

portocale), persoanelor prezente în sală. Au fost prezenţi şi copii de la Casa de copii nr. 3, 

aduşi de către domnul Simionescu, care de asemenea au primit pachete. Copiii au cântat în 

sală cântece de sărbători şi Ave Maria. 



343 
 

Cu sprijinul CCIRB, am pus la dispoziţie sala Titulescu pentru festivitate şi lista 

femeilor de afaceri cu cifra cea mai mare de afaceri, am organizat evenimentul „Femei în Top 

din Bucureşti”, desfăşurat la RomExpo, şi editarea lucrării cu acelaşi nume, de către Asociaţie 

FAPTE, ocazie cu care s-au acordat diplome ale Asociaţiei FAPTE femeilor care s-au regăsit 

în cartea „Femei în top în Bucureşti” în Octombrie 2001, în urma rezultatelor obţinute de 

aceste, în perioada anului 2000. Evenimentul a fost susţinut de Sc „Edmond” Srl, care a 

împlinit 10 ani de activitate şi astfel şi-a făcut publicitate. La eveniment au fost prezente 

majoritatea doamnelor VIP din Catalog. Informaţiile din catalog au fost primite de la 

instituţiile abilitate. Dintre acestea, enumerăm cele mai importante personalităţi care au 

participat: Cornelia Rotaru (director Camera de Comerţ), senator Virginia Vedinas, artist 

Tamara Buciuceanu, artist Angela Moldovan, doctor Antoaneta Ciochirca, Elena Cervinschi 

(preşedintele Societăţii Aboliţioniste din România – Fundaţia Internaţională ALCOR), Dana 

Tudor (realizator TVR). 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2002 

 

În cursul anului 2002, următoarele personalităţi ne-au onorat cu prezenţa, purtând 

discuţii libere cu membrele FAPTE, prezentând diverse teme, fiecare în profesia sau 

activitatea sa: Ecaterina Moldoveanu (preşedinta femeilor de religie ortodoxă), Ana Maria 

Voinea (ziaristă), prof. Simionescu, Claudia Bălţaţi (ONG Democraţia), Crina Teodorescu, 

Măicuţa Mihaela de la mânăstirea Ioneşti, Zoe Lapoviţa (scriitor, expert contabil, economist 

şi terapeut), Barbu Georgeta, Mariana Dumitru, Gina Ionescu, Preotul Muguranu de la 

mânăstirea Cernica, Maica Domnica (mânăstirea Libertatea din Călăraşi), Balasciu Vasile 

(Asociaţia Renaşterea Neamului Românesc), Ştefan Fătulescu, Nicu Dumitrescu, Tranca Ion 

(Asociaţia Pensionarilor), Venera Vasiliu, Părintele Niculae, Victoriţa Trif (Asistent 

Universitar, colonel Elena Lucescu Moşoroiu, Sersa Valerie (solista de operă), Daniela Tudor 

(Asociaţia Renaşterea Neamului Românesc), Luca Ioan Olimpiu (profesor), Bogdan 

Catrangiu (Institutul Oncologic Fundeni), Costel Popa (Pro Democraţia), Anca Daniela 

Mirica (inginer), Angela Pop (medicină naturistă), Ilie Gheorghe (vicepreşedinte B.N.S.), 

Victor Ianculescu (ziarist la revista „Lumea Misterelor”), Viorica Rusu (Firma Sinovit- 

Testare Programe TV), Alexandrina Strumbec (Fundaţia Ambienta Ecologic), Ciuhulescu 

Georgeta (Academia Geto-Dacă), Costică Vanghelie (Partidul Revoluţiei), Elena Dan 

(scriitor, fost ziarist de lb. franceză). 

A fost transformată în anul 2002 Asociaţia FAPTE în FAPTE-AFAR (Femei pentru 

Activităţi Pozitive, Toleranţă şi Educaţie a Femeilor de Afaceri din România). Membrele 

fondatoare ale FAPTE-AFAR sunt următoarele; Ghiulbenghian Marcela – preşedintă, notar 

Danacica Mihaela Daniela – secretar general, Nasra Gabriela Rodica – vicepreşedinte, 

Maldarescu Sandală – vicepreşedinte, şi următoarele femei de afaceri membre: Parcalabescu 

Maria, Liliana Mandescu Magliola, Ateia Simona Iolanda, Plăiaşu Luciana, Munteanu 

Felicia, Connie Larkin, Faighenov Marioara, Dumitrescu Mioara, Tudose Catalina, av. 

Radulescu Mirela, Ioan Rodica Emilia, Adalgiza Gealep, Hristu Ionelia, Comsa Elena 

Daniela, Spirescu Ioana – biolog, Firea Carmen Elena – dir. gen. SC „Firela Impex”, Ştefan 

Rosana Olga – notar, Bustea Elena – avocat Barou Buc., Constantinescu Corina – dir. Quasar 

Forest Int., Ene Daniela – av. Cab. Avocatură Individual, Tripsa Mariana – întreprinzător SC 

Roent 2000, Bombos Otilia – avocat, Lapoviţa Zoia – economistă, cab. Ind. expert contabil, 

Mihălcescu Ana Maria – av. Cab. Individual, Cojanu Doina – dir. Sc Vulcascot, Dulea Felicia – 

dir. Pers. Dev. Sist. Int, Ciumac Lia Tatiana – ec. Emba, Rusu Ioana – avocat, Alexe Mariana – 

dir. firmă de traduceri. Menţionăm că săptămânal au avut loc, în ziua de marţi între orele 15-

19, întâlnirile clubului Asociaţiei FAPTE unde persoanele prezente, reprezentantele altor 

asociaţii, cât şi membrele asociaţiei FAPTE au fost informate despre evenimentele care au 

avut loc în ţară şi în lume. Au fost desfăşurate diferite activităţi culturale, sociale şi de 

întrajutorare, ca de exemplu lansări de cărţi, oferirea de bilete la teatru şi operă, programe 

muzicale susţinute de către artişti, organizarea de tombole, oferirea de produse alimentare, 

igienico-sanitare şi îmbrăcăminte persoanelor aflate în dificultate. Paralel cu aceste activităţi, 

au avut loc şi întâlniri ale femeilor de afaceri, care s-au informat, sfătuit şi ajutat, într-o 

atmosferă creativă pentru afacerile lor. Totodată au realizat materiale comune despre diferite 

acte normative care reglementează relaţiile de afaceri, fiind prezentate la Camera de Comerţ. 

În continuare va prezentam doar o selecţie a activităţilor desfăşurate în acest an. Activitatea 

clubului a fost moderată de mine în calitate de preşedintă, sau de vicepreşedinta Lucreţia Niţu. 

La fiecare deschidere a clubului, s-a făcut câte o rugăciune. 
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Pe data de 22.01.2002, Lucreţia Niţu, a discutat despre Forumul Organizaţiilor 

Neguvernamentale, unde a participat şi a prezentat Asociaţia pentru Prevenirea Torturilor şi a 

tratamentului inuman. 

Pe data de 5.02.2002, fizicianul Silviu Dragomirescu a vorbit la club, dânsul având o 

experienţă de 16 ani de studii în cercetare. Domnul Dragomirescu este specialist în pregătirea 

coktailului naturist, acestuia aprobându-i-se brevetul în anul 1999, având diverse emisiuni 

TV, pentru obţinerea apei uşoare (la Râmnicu Vâlcea şi Turnu Severin); produsul previne 

îmbătrânirea cu 38 de ani. 

În data de 12.02.2002, inginer George Vlad (de credinţă ortodoxă) le-a vorbit doamnelor 

despre creştinism, spiritualitate şi despre experienţa avută, lucrând şi pensionându-se de la 

Radio. Ana Maria Voinea (ziaristă) a citit mesaje primite de d-na Venera, îndemnând femeile 

să se îndrepte către Dumnezeu, şi să se roage. Le-am înştiinţat pe doamnele de la club despre 

Conferinţa Internaţională a ONG-urilor, unde a participat din partea ţării noastre, în locul unei 

femei, senator Mironov, cu probleme UNESCO, unde au avut ca temă: „2020 – Femeile 

conduc lumea”, în loc să ne reprezinte o femeie la Conferinţă. 

În data de 14.02.2002 a avut loc întâlnirea liderilor sau a reprezentanţilor de Asociaţii 

sau Fundaţii, pentru a discuta următoarele aspecte: un program de strategie pe anul 2002, 

modalitatea de realizare a acţiunilor de 1-8 martie 2002, prezentarea agendei cursurilor 

F.D.S.C., stabilirea persoanei care doreşte să lucreze ca voluntar la Primăria Sect. 1. 

Lucreţia Niţu a prezentat în data de 19.02.2002, la club, materiale din o revistă editată 

de Asociaţia Neamului Românesc. 

În data de 26.02.2002, doamna preoteasă Marga Frasin Dumitrescu a oferit în sală 

doamnelor Mioara Namoloşu, Silvia Furtuna şi Lorena Stoenescu exemplare din cartea pe 

care a scris-o, intitulată „A cincea generaţie”. În carte, doamna Marga a scris despre 

continuitatea neamului românesc. Este o carte de suflet, cu multe elemente de autobiografie şi 

descriere a arborelui genealogic al familiei sale. La şedinţele săptămânale ale Clubului 

FAPTE au fost şi sunt femei dornice de a le informa şi pe altele despre: istorie, medicină, 

politică, spiritualitate, management etc. D-na preoteasă Marga Dumitrescu Frasin, în fiecare 

săptămână când a fost la club, a prezentat un rezumat al sărbătorii ce urmează, sau a făcut o 

informare religioasă pe diverse subiecte. 

Pe data de 8 Martie, membrele FAPTE au sărbătorit Ziua Femeii la Sala ARCUB, la 

invitaţia Organizaţiei Naţionale a Pensionarilor. 

Părintele Neculce a fost invitat la club, a vorbit femeilor şi a spus că este încântat de 

existenţa acestui club de femei, de viaţa spirituală a clubului, de continuitatea sa şi de rolul 

său unic. Părintele a invitat membrele clubului la parohia unde slujeşte. 

Pe data de 26.03.2002, toate membrele FAPTE au făcut o scrisoare către forurile 

competente, pentru a arata că nu sunt de acord cu războiul din Israel, cerând încetarea 

războiului. 

În data de 9.04.2002, la Clubul de femei s-a vorbit despre „Sănătate prin mişcare” 

(fizică si psihică). 

În data de 07.05.2002, am oferit ouă roşii şi cozonac de Paşte. 
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Am participat din partea Asociaţiei FAPTE la „Forumul Organizaţiilor 

Nonguvernamentale”, unde am luat parte la discuţii, împreună cu d-na Nițu Lucreţia, şi am 

susţinut rolul ONG-urilor. 

Pe data de 9.05.2002, a fost sărbătorită, împreună cu membrele FAPTE, „Ziua Mondială 

a Rugăciunii”. 

Tot în data de 9.05.2002, membrele clubului au participat în Amfiteatrul Nicolae Iorga, 

împreună cu Fundaţia Curentul Vieţii, la un seminar despre Divinitate. 

În data de 4.06.2002, unele membre FAPTE au fost la „Teatrul Mic”, la spectacolul 

„Bigamul”. D-na Niţu Lucreţia ne-a informat despre noutăţile apărute la televizor, în diverse 

cărţi sau reviste precum „Lumea Misterelor”,” As” etc., venind cu lucruri noi la fiecare 

şedinţă a clubului. 

În luna Iunie, la propunerea Consiliului Director, membrele prezente au hotărât să mă 

delege, ca preşedintă a Asociaţiei, să hotărăsc în numele lor, ori de câte ori este nevoie, asupra 

oricărei probleme legate de organizaţie. De asemenea, voi valida sau nu hotărârile luate cu 

alte ocazii. Hotărârea a fost validată, fiind votată de toate persoanele prezente. 

Silvia Stanciu, profesor de istorie, ne-a prezentat la întâlnirile clubului subiecte 

interesante din viaţa personalităţilor României, de-a lungul istoriei. 

În data de 23 Iunie 2002, Asociaţia FAPTE a fost invitată şi a participat la o serie de 

cursuri/programe de training derulate de Iceberg Training Network intitulate „Şcoala de 

părinţi”, programe care oferă un sprijin real adulţilor care lucrează cu copiii. Programul a fost 

structurat pe durata a două zile şi a cuprins: 3 laboratoare de comunicare şi relaţii 

interpersonale; 1 laborator de rezolvare a conflictelor şi negociere în relaţia cu copiii; 1 

laborator de creativitate, precum şi un curs care are rolul unei treceri în revistă a aspectelor 

teoretice specifice temei abordate. Cursul s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic. 

În data de 23.07.2002, Flori Constantinescu le-a vorbit membrelor de la Club despre 

Religia Baha’i, aceasta fiind o a două religie în lume după credinţa ortodoxă, unde sunt în jur 

de 6 milioane de adepţi, a spus domnia sa. Tot în acea zi, d-na Niţu Lucreţia a anunţat la club, 

că Asociaţia Culturală Renaşterea Neamului Românesc organizează în ziua de 27 Iulie, la 

Sala de Conferinţe a Muzeului de Istorie din Casa Şuţu, lansarea unei reviste a Asociaţiei, 

unde au fost invitate membre ale Asociaţiei FAPTE. 

În data de 20.08.2002, doamna preoteasă Marga Frasin Dumitrescu a prezentat la Club 

un material religios intitulat „Grădina Maicii Domnului”; Maria este mama pământului, 

tinereţea pământului, iubirea între oameni; Maica Domnului iubeşte ţara noastră unde face 

unele minuni şi ţara noastră poate fi numită „Grădina Maicii Domnului”. 

S-au organizat cursuri gratuite de calculator internet, la clubul de femei FAPTE. 

Câteva din membrele clubului au participat la un Seminar la Facultatea de Istorie, în 

data de 27.08.2002 cu tema „Planul lui Dumnezeu”. 

În data de 28.08.2002, d-na Lucreţia Niţu, preşedinta Asociaţiei Femeilor Optimiste şi 

vicepreşedinta Asociaţiei FAPTE, a dat un interviu la Radio despre activitatea clubului. 

În data de 17.09.2002, doamna preoteasă Marga Dumitrescu Frasin a citit la club un 

material despre „Secte şi minunile credinţei” – grupări, organizaţii ce introduc persoane în 

grup, organizaţie, depersonalizându-le. Pe de altă parte şi d-na Mariana Caraman (profesor 
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universitar) a făcut completări referitoare la Secta Davidienilor, care şi-au dat foc acum câţiva 

ani; secta din Guyana Franceză din care fac parte oameni foarte bogaţi, dar care creează o 

anumită psihoză care duce la prozelitism şi la moarte în grup. 

Clubul FAPTE a primit invitaţie din partea Asociaţiei „Femeile care luptă pentru pacea 

lumii”, condusă de d-na Ferario din Italia, unde au participat numai liderii din diverse 

organizaţii, şi s-au dat cărţi cu caracter religios. 

În data de 17.09.2002, d-na Lucreţia Niţu, vicepreşedinta Asociaţiei FAPTE a fost 

invitată la Asociaţia „Femeile pentru Pacea Lumii”, condusă de d-na Ferario din Italia, unde 

au participat numai lideri de organizaţii şi unde a prezentat activitatea organizaţiilor pe care le 

reprezintă. S-au organizat controale medicale gratuite de către „Medici fară frontiere”, au fost 

oferite sfaturi pentru menţinerea curăţeniei şi produse igienico-sanitare. 

Preşedinta Asociaţiei şi o parte din membrele sale au fost invitate la şezătoarea 

organizată de Elisabeta Păunescu, directoarea revista „Mioriţa noastră” din S.U.A. – în data 

de 31.09.2002, la care s-au înmânat şi diplome. 

De Ziua Pensionarului, pe data de 1.10.2002, membrele asociaţiei au fost invitate la 

Teatrul Odeon la piesa de teatru „Gaiţele”. 

Asociaţia FAPTE a participat în luna Octombrie la a 3-a întâlnire a Reţelei Naţionale a 

Organizaţilor de Femei din România, structura de sprijin, comunicare şi programe comune 

pentru mişcarea de femei din România. S-au împărţit bilete gratuite la teatru, la spectacolul 

„Neguţătorul din Veneţia”. 

Asociaţia Creştină a femeilor şi cu Asociaţia Creştină a tinerilor, împreună cu Asociaţia 

tinerelor fete, au participat la Clubul FAPTE şi au prezentat scopul şi activităţile lor. 

În luna Noiembrie, d-na Nițu Lucreţia a participat la Congresul Crucii Roşii din 

România, care s-a desfăşurat la Călimăneşti, ca delegat din partea Asociaţiei FAPTE şi a 

transmis dorinţa alianţei să conlucreze cu cât mai multe asociaţii pentru activităţi umanitare, 

sociale şi spirituale. 

În luna Noiembrie, Asociaţia FAPTE s-a alăturat Asociaţiei Internaţională „Lifeline 

Network for Peace” (femei musulmane) „Muslim Women” care au suferit de pe urma 

condiţiilor economice şi politice. Alături de această asociaţie, s-a afiliat şi Asociaţia UNESCO 

Iulia Hasdeu. 

În aceeaşi perioadă, câteva din membrele Asociaţiei au participat împreună cu Asociaţia 

Prodemocratice, la strângerea de semnături pentru modificarea legislaţiei pentru alegeri. Au 

mai participat şi la alte manifestări cum ar fi cea de la Institutul Goethe, cea de la Institutul de 

Studiu și Analize franceze. 

În data de 10.12.2002, Asociaţia FAPTE a fost invitată și am participat împreună cu 

Lucreţia Nițu, la seminarul desfăşurat sub titlul „Participarea femeilor la procesul decizional 

şi rolul acestora în procesul de integrare europeană a României”, care a avut loc la Palatul 

Parlamentului, sala Grupului Parlamentar PSD – „Ovidiu Şincai”. La această reuniune au 

participat reprezentanţi ai grupurilor parlamentare din Senat si Camera Deputaţilor, ai 

autorităţilor publice, ai societăţii civile, precum şi din partea mass-media. 
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Membrele Asociaţiei FAPTE au participat la „Crăciunul bunicilor”, organizat de 

Primăria oraşului Bucureşti. 

Am participat în data de 17.12.2002, la Teatrul de Comedie, la „Obiceiuri de Crăciun”, 

ca Ignatul, Pomul de Crăciun, Colinde, Pluguşorul. 

Am sesizat presa, primăriile, în data de 18.12.2002, pentru a veni în ajutorul bătrânilor 

din azile şi am oferit şi noi ajutoare. Le-am vorbit despre Pelerinajul de la Mecca, despre cum 

ajungi „Hagi”. Pelerinajul de la Mecca mai are şi altă semnificaţie şi anume congresul, 

conferinţa musulmanilor. 

Asociaţia FAPTE propune să se alieze altor ONG-uri să se găsească o soluţie fără 

război, pentru un acord pacifist (războiul dintre America şi Irak). 

Am făcut o adresă, pentru a primi un spaţiu pentru Asociaţie, dar erau foarte mulţi 

înscrişi pentru a primi un spaţiu pentru Asociaţie. 

Organizaţia de femei a Partidului Social Democrat, a organizat în luna Decembrie 2002 

un seminar sub titlul „Participarea femeilor la procesul decizional şi rolul acestora în procesul 

de integrare europeană a României”, care s-a ţinut la Palatul Parlamentului, sala Grupului 

Parlamentar PSD, unde a participat şi Asociaţia FAPTE, precum şi reprezentanţi ai grupurilor 

parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor, ai autorităţilor publice, ai societăţii civile, 

precum şi din mass-media. 

În data de 20.12.2002, am oferit membrelor clubului pachete pentru Crăciun. Împreună 

cu Asociaţia Accept s-a intervenit, pentru a nu fi discriminate femeile însărcinate, pentru 

subvenţia de 6 luni pentru femeile din mediul rural cu 85% din salariu. Ne-am declarat aliate 

cu toate Asociaţiile, pentru Acţiunea „Nu Războiului”, la propunerea Asociaţiei 

ProDemocraţia, sub deviza „Nu suntem de acord cu implicarea statului în nici un război din 

Irak, suntem de acord cu dialog permanent cu partenerul”. 

Am oferit ajutoare în data de 22.12.2002, din partea Crucii Roşii, sect. 4, constând în 

medicamente şi alimente persoanelor foarte bolnave ale Clubului FAPTE. S-au mediatizat în 

cadrul clubului, pelerinaje la mânăstiri în Dobrogea, Moldova, Oltenia. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2003 

 

În cel de-al 7-lea an al activităţii sale, Asociaţia FAPTE a militat în continuare pentru 

creşterea gradului de conştientizare a femeilor din România, care să le determine să-şi 

modifice atitudinea cu privire la viaţa lor şi a societăţii în care trăim, astfel să-şi asume 

responsabilitatea unor schimbări pozitive în viaţa lor şi a comunităţii în care trăiesc. Aplicând 

cu consecvenţă sloganul „Împreună suntem mai puternice”, Consiliul Director Naţional, însăşi 

preşedinta Asociaţiei, ajutată de un grup de femei inimoase, au depus multă voinţă pentru a 

strânge cât mai multe femei în jurul acestei asociaţii şi acestui scop. Activitatea Asociaţiei 

FAPTE s-a dezvoltat continuu prin mărirea numărului înscrişilor proprii, a numărului 

asociaţiilor şi fundaţiilor cu care au protocol de colaborare şi afiliere, ajungând astfel la 70 

prin înscrierea în acest an a „Fundaţiei Ecologice Ambienta” şi a Asociaţiei „Zile mai fericite, 

iubire, ajutor, credinţă şi speranţă”, a Academiei Daco-Română etc. Activităţile care au avut 

loc în anul 2003 au fost canalizate în principal pe activitatea desfăşurată săptămânal în cadrul 

clubului cu reprezentantele tuturor asociaţiilor şi fundaţiilor, a clubului Femeilor de afaceri şi 

a participării noastre la alte dezbateri, colocvii, seminarii, programe etc. În cadrul clubului ce 

se desfăşoară săptămânal, audienţa a fost între 60 şi 100 de persoane, care au participat la 

activităţile de informare, pregătire, acţiuni civice, concursuri, tombolă, acţiuni culturale etc. 

Persoanele prezente la club reprezintă diverse asociaţii şi fundaţii din Bucureşti. Clubul 

FAPTE-AFAR la una din dezbateri. Clubul a beneficiat de invitaţi de marcă precum: profesor 

Alexandru Măruţă, Philippe Meal din Franţa, scriitorul Aurel Constantin, Victor Ianculescu – 

ziarist, pr. paroh Emil Ciomârtan din Dorohoi, pastor Ghiţă Mocanu, psiholog Ioan Rodica, 

maior Lucescu Maria, Florica Cohinsan (asistent medical), George Bolintis (vizionar), Ştefan 

Dumitrescu (preşedinte Asociaţiei de Pensionari), Florinel Fătu (preşedinte revoluţionari), Ion 

Ţurlui (economist). 

De ziua de naştere am fost sărbătorită cu doamnele Clubului FAPTE, la sfârşitul lunii 

Ianuarie.  

Săptămânal, participantele au fost informate de către mine şi d-na Niţu Lucreţia de 

noutăţile apărute în intervalul scurs, cu activităţile desfăşurate şi de corespondenţa primită pe 

adresa asociaţiei şi totodată au fost găsite şi soluţii de participare a asociaţiei la diversele 

activităţi. În cadrul clubului au fost susţinute expuneri, prelegeri, conferinţe, lecturi, cu teme 

socio-politice, umanitare, culturale, religioase, istorice etc. de către mine, Niţu Lucreţia, 

Marga Dumitrescu-Frasin, Valentina Hacerian, George Vlad, Florica C., Ioana Constantin, 

Maria Caraman, Florea Georgeta, Olimpia Bădăluţă, Pod Elena, Ciocârlie Elena, Ana Miu, 

Aurelia Oncescu, Ilie Gheorghe, Lucia Zugravu, Crina Teodorescu, Zavaidoc, Ştefania 

Gălătescu, Daniela Mirică, Nicu Stănilă şi încă mulţi alţi. 

În data de 03.04.2003, am participat, la invitaţia venită din partea Asociaţiei Femeilor 

din România, preşedintă Liliana Pagu, la Conferinţa cu tema „Educaţie pentru Nonviolenţă 

activă”. Conferinţa a fost organizată în cadrul campaniei de combatere a fenomenului de 

violenţă. 

În data de 08.04.2003, prof. Caraman a participat la Facultatea de Drept. alături de d-na 

Lucreţia Niţu şi de d-na Vlad, la Conferinţa având ca temă „Manifestări ale violenţei în 

societate”. 
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În data de 09.04.2003, au acceptat cu plăcere invitaţia la Clubul FAPTE prezentatorii 

francezi Marie Laurence Chamut şi Philippe Moal care au luat parte la Conferinţă. Am vorbit 

despre terapia QICONG care dă drumul la energii pe bază de mişcare lentă, la comandă 

mentală. Am împărţit într-una dintre şedinţe, în sală, câte un ou de ciocolată la fiecare 

persoană, iar prof. Alex. Maruta a dăruit tuturor persoanelor prezente în sală câte o carte 

intitulată „Expresii, Maxime, Cugetări”, pe care a tipărit-o cu sponsorizarea mea. Cartea 

cuprinde expresii în 5 limbi: engleză, franceză, germană, latină, română, explicând anumite 

expresii. 

În data de 06.05,2003, d-na Valentina Hacerian a vorbit la club despre mânăstirea 

Bărbăteşti de la Pătrunsa – Vâlcea, la care a fost în pelerinaj împreună cu 60 de persoane. 

Valentina Haceriana spus că a urcat cu greu muntele, pe o ploaie torenţială, în care nimeni nu 

a răcit. Acolo s-a dat „Lumina adusă de la Ierusalim”. 

În data de 27.05.2003, domnul Ştefan Dumitrescu, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a 

Pensionarilor, a întocmit o scrisoare către preşedintele ţării,  Ion Iliescu, prezentând 

problemele pensionarilor: pensii mici, lipsa medicamentelor, nivelul scăzut de trai etc., la care 

a aderat şi Asociaţia FAPTE. 

În zilele de 27-28.05.2003, s-a desfăşurat Conferinţa pe tema „Combaterea violenţei 

împotriva femeilor”, la care am participat. La Conferinţă au fost prezente personalităţi din 

Grecia, Germania, Turcia, Albania etc. 

Tot în acest an, am solicitat către Direcţia de specialitate a Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale crearea unui Minister sau a unui departament pentru analiza problemelor 

femeilor, familiilor, copiilor, întrucât femeile sunt agresate verbal şi fizic în familie, la 

serviciu, pe stradă, în piaţă, la care am primit şi un răspuns, în care se explică faptul că 

potrivit art. 37, prim-ministrul poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului 

prin înfiinţarea, desfiinţarea sau, după caz, divizarea ori comasarea unor ministere. 

În data de 10.06.2003, după ce s-au întocmit tabelele de prezenţă şi s-au împărţit covrigi 

la toată lumea prezentă, d-na Lucreţia Niţu a făcut rugăciunea colectivă „Tatăl nostru”, ca de 

obicei la adunările clubului. Imediat după aceea, d-na Nţtu a prezentat răspunsurile la cele 

doua scrisori trimise la clubul FAPTE, referitoare la dezacordul staţionării armatei americane 

pe teritoriul ţării noastre. Cei de la Ministerul Sănătăţii au spus că nu este de competenţa lor, 

cei de la Ministerul Justiţiei au spus că nu este legislativ, cei de la Camera Deputaţilor au dat 

un răspuns protocolar şi anume că nu este de competenţa lor, iar cei de la Administraţia 

prezidenţială au spus că România își ține cuvântul misiunilor promise. 

Tot în data de 10.06.2003, d-na Elena Ciocârlie a făcut cunoscut doamnelor prezente în 

sală, că a participat la un eveniment important, şi anume lansarea unei cărţi a Reginei 

Elisabeta. 

În aceeaşi dată, Aurel Constantinescu le-a povestit doamnelor că a participat în data de 

15 Iunie, la comemorarea morţii lui Mihai Eminescu, la Seminarul „Rolul femeii în societate 

şi biserică”. 

În data de 26 August 2003, Georgeta Teodorescu a fost la o Conferinţă religioasă la 

Hotel Marriott, tema fiind despre iubirea de ţară, de soţ etc. 

În data de 30 Septembrie 2003, prof. Aurel Simionescu a vorbit despre necesitatea 

respectării unor norme corecte de existenţă şi viaţă, hrană naturală, rugăciune permanentă 
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pentru a păstra legătura cu Dumnezeu, dar şi rugăciunea de mulţumire pentru toate împlinirile, 

spovedania şi împărtăşania regulată pentru echilibrul trupului şi sufletului 

Seminarul „Rolul femeii în societate şi biserică“ de la Fazani, din 31 Mai 2003, la care 

am participat ca invitată. O importantă activitate a asociaţiei FAPTE împreună cu asociaţiile 

şi fundaţiile cu care colaborează în bună armonie, este că a iniţiat şi trimis către toate femeile 

un memoriu-mesaj „Nu, războiului”, dorinţa noastră şi a populaţiei pe care o reprezentăm, ca 

toate problemele să fie rezolvate pe cale paşnică. Această acţiune şi alăturarea noastră la 

demersurile făcute de către Asociaţia Pro-Democraţia cu privire la modificarea Legii 

electorale contribuie la mărirea responsabilităţii şi a asociaţiilor noastre componente ale 

societăţii civile, pentru realizarea unui climat mai bun şi mai sigur. 

În lunile aprilie-mai au avut loc expuneri, pregătiri a populaţiei de către d-na maior 

Lucescu Maria de la Apărarea Civilă cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia populaţia în 

caz de calamităţi naturale. 

În anul 2003 a fost ţinut şi Clubul femeilor de afaceri în fiecare joi până în luna 

septembrie, când din lipsa unui spaţiu corespunzător, el a fost suspendat temporar. Subliniem 

faptul că în cadrul acestui club au fost făcute schimburi de idei, de informaţii, pentru femeile 

de afaceri precum: Ada Măldărescu, Dănăcică Mihaela, Mioara Dimitrescu, Rodica Ioan, 

Felicia Munteanu, Conie Larkin, Felicia Dulea, Viorica Rădulescu, Av. Dragan, Dr. Ateia 

Simona, Mariana Dragomir, Faighenov Maria, Lucia Plăiaşu, Tudose Cătălina, care au 

contribuit activ la realizarea unui nou statut, a unor noi obiective, la dezbateri şi la creşterea 

nivelului oportunităţilor femeilor de afaceri. Astfel au fost ţinute prelegeri de către mine, 

informând mereu asupra scopului şi obiectivelor asociaţiei, de către d-na Ciochircă pe teme 

medicale, de d-na Rodica Iona pe teme deosebit de interesante privind comportamentul uman, 

de prof. Alexandru Măruţă cu accent pe optimizarea ambientului, de d-na Felicia Munteanu 

prezentând cărţile sale şi conţinutul lor în sinteză, doamnele Viorica Bălan şi Tatiana Ciumac 

descriind viaţa şi modul de afaceri din Japonia şi Africa de Sud, d-na Vasilescu, pictoriţă de 

icoane, care a pregătit o miniexpoziţie personală, Gheorghe Stroe prezentând scopurile 

asociaţiei Daco-Române. Pentru reluarea acestei interesante activităţi, am făcut eforturi pentru 

a găsi alt spaţiu, au fost făcute demersuri la Camera de Comerţ, la Primăria Capitalei etc. 

Sigur, aşteptăm şi propunerile şi ajutorul femeilor de afaceri asupra acestui aspect.  

În decursul anului 2003, Asociaţia FAPTE a dezvoltat şi întărit legătura cu organizaţii şi 

fundaţii care activează în beneficiul femeilor pentru dezvoltarea capacităţilor de intervenţie 

activă a ONG-urilor în viaţa societăţii noastre pentru o mai bună recunoaştere a rolului  

ONG-urilor în reglarea democratică a societăţii civile la nivel local sau naţional. Astfel 

exemplificăm activitatea asociaţiei FAPTE, care este membră a reţelei Naţionale a  

ONG-urilor pentru femei din România prin participarea alături de celelalte 50 de asociaţii şi 

fundaţii la activităţile organizate şi dezvoltate de aceasta în luna iulie pe tema: „Armonie 

multiculturală” în 20 august, la 1 an de la înfiinţare şi în luna noiembrie la simpozionul Pentru 

creşterea rolului ONG-urilor în viaţa politică şi legislativă a ţării, reţeaua fiind organizată de 

d-na preşedinte Liliana Pagu. 

Participarea constantă lunară alături de alte asociaţii şi fundaţii la Club UNESCO – la 

preocupările şi activităţile desfăşurate şi împreună cu Asociaţia Mesagerii Sănătăţii la 

sărbătorirea Zilei Mondiale a Sănătăţii pe 7 aprilie şi cu alte ocazii. 
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O bună conlucrare am avut cu Societatea de Cruce Roşie sector 4, care a iniţiat activităţi 

şi cu ajutorul membrelor noastre de menţinere a sănătăţii, de donare de sânge, de întrajutorare, 

activităţi la care s-a participat prin donaţii de sânge, bani sau produse. De la această asociaţie, 

membrele noastre au beneficiat de ajutor de circa 100 de pachete de orez şi paste făinoase. 

Asociaţia FAPTE a acţionat şi în proiectul umanitar dezvoltat de o mişcare umanitară 

din Franţa, participând activ prin membrele noastre în luna Aprilie la expunerile făcute la 

Facultatea de Drept, ASE şi la Şcoala Naţională de Studii Politice. În luna Aprilie şi în luna 

Noiembrie, reprezentantul lor, Philippe M., a avut două întâlniri cu femeile care s-au oferit 

voluntare pentru a activa în cadrul companiei „Stop Violenţei!”. 

Menţionăm şi cooperarea bună care are loc cu Asociaţiile pensionarilor, conduse de dl 

Ştefan Dumitrescu şi dl Damian, cu care au fost organizate spectacole, activităţi culturale, de 

participare la Teatrul de Revistă, la Teatrul Evreiesc, şi activităţi de întrajutorare a membrelor 

noastre cu produse cu îmbrăcăminte şi alimente, unele fiind donate de Asociaţia FAPTE. 

În luna Septembrie 2003, am participat la un eveniment la iniţiativa Partidului Umanist 

din România. La acest eveniment s-a discutat despre evoluţia femeii în societatea românească, 

aceasta implicându-se în problematica economico-socială cu care se confruntă România. 

Membrele asociaţiei noastre, alături de mine şi de Niţu Lucreţia am fost mereu prezente la 

activităţile desfăşurate de FDSC cu privire la modificarea Constituţiei, la cadrul legislativ 

privind serviciile oferite de către ONG şi la lansarea unor programe finanţate de către 

Uniunea Europeană sau SAPARD. 

Asociaţia FAPTE în fiecare an a colaborat şi cu Federaţia Interreligioasă pentru Pacea 

Lumii şi cu Federaţia Femeilor pentru Pacea Lumii, cu care au dezvoltat activităţi comune 

pentru pace, s-a participat la conferinţa anuală cu tema „Pacea Lumii printr-o conducere 

responsabilă” şi informăm cu bucurie că membre ale Asociaţiei FAPTE au fost evidenţiate 

oferindu-li-se titlul de „Porumbel al Păcii”. Menţionăm şi conlucrarea stabilă cu Asociaţia 

Femeilor Optimiste, cu care au fost dezvoltate diverse acţiuni de informare, pregătire, 

umanitare, culturale, tombole etc., activităţi realizate prin membrele sale foarte active, 

serioase şi săritoare. Nu putem să încheiem capitolul colaborării fără să spunem de Fundaţia 

Ambienta, cu care am colaborat pentru pregătirea membrelor noastre în vederea ecologizării 

ambientului nostru şi la editarea unor cărţi. 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), a invitat Asociaţia noastră şi noi 

am onorat invitaţia şi am participat pe 27 Noiembrie 2003, la seminarul cu tema „Imaginea 

Copilului în mass media“. Evenimentul a avut loc în sala Top a U Business Center. 

Tot în luna Noiembrie, Grupul pentru Dialog Social, Asociaţia ProDemocraţia şi 

Agenţia de Monitorizare a Presei – Academia Caţavencu au susţinut o conferinţă de presă 

unde am participat, referitoare la organizarea Referendumului pentru modificarea Constituţiei. 

Reprezentanţii celor două organizaţii au arătat că din cauza lipsei unui număr de observatori 

independenţi suficienţi, nu se poate afirma că frauda a fost generalizată, şi totodată şi-au 

exprimat neîncrederea cu privire la rezultatele Referendumului pe baza informaţiilor culese 

din teritoriu. Aceştia au făcut un apel către cetăţeni, organizaţii nonguvernamentale, 

reprezentanţi ai partidelor politice, mass-media să le furnizeze toate informaţiile cu privire la 

neregularităţile observate în procesul de desfăşurare a Referendumului, pe care acestea le vor 

transmite ca sesizări către Biroul Electoral Central. 



353 
 

Asociaţia FAPTE, aliată cu încă 68 de ONG-uri totalizând peste 400.000 de membre, 

am făcut o scrisoare deschisă către toate televiziunile, redacţiile de ziare, în care am stipulat, 

că nu suntem de acord cu implicarea statului nostru în nici un conflict armat, sub nici o formă. 

Pacea trebuie obţinută prin dialog permanent. Mesajul nostru s-a alăturat şi altor ţări la nivel 

internaţional pentru găsirea de soluţii paşnice, când apar conflicte. Amintim de participarea 

membrelor noastre la unele activităţi ale asociaţiilor Renaşterea Neamului Românesc, 

Fundaţia Culturală Elisabeta, Curentul vieţii, Viitorul Româncelor, Fundaţia Arca lui Noe, 

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor, Asociaţia Femeilor cu Diplomă Universitară, 

Asociaţia Femeilor Musulmane, Redacţia revistei „Lumea Misterelor”, Alianţa Civică, 

Institutul Francez etc. 

În luna Decembrie, Asociaţia FAPTE i-a ajutat pe copiii de la Casa de Copii nr. 3 din 

Balta Albă, de Pomul de Crăciun, împreună cu Nicoleta Guzu, pentru a primi pachete cu 

dulciuri. 

De Sf. Nicolae, am împărţit în sală, fiecărui copil câte un pachet, ca de obicei de 

Crăciun, Paşte, Moş Nicolae, sau Ziua Femei. 

În anul 2003, Asociaţia FAPTE şi-a prezentat realizările şi prin apariţii la TV sau radio 

prin toate doamnele prezente la diverse acţiuni, care au expus preocupările Asociaţiei în 

diferite emisiuni la TV precum „Pentru dvs. doamnă” sau „Babilonia” şi d-na Niţu Lucreţia a 

avut două expuneri la radio şi o apariţie la Observatorul Antenei 1 TV, prin care s-au făcut 

cunoscute asociaţiile FAPTE şi a Femeilor Optimiste cu scopurile şi obiectivele lor. 

Tot în acest an am mai făcut un pas important pentru noi prin înscrierea noastră la o 

organizaţie internaţională WANGO, care reuneşte ONG-uri de pretutindeni, cu care dorim să 

conlucrăm. 

Doamna Tatiana Isoo Ciumag ne-a reprezentat la adunarea Internaţională unde a luat 

cuvântul şi a fost foarte apreciată. Asociaţia FAPTE a intrat în Coaliţia Femeilor de Afaceri 

(CAFA), ca simpatizant, şi a fost prezentă prin d-na Tatiana Isoo Ciumag. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2004 

 

La clubul FAPTE în acest an au fost invitaţi de onoare: Mariana Duma, George Vlad 

(inginer), Florica Cobirzan (asistentă medicală), Hartner Cony (directorul firmei de ciocolată 

Heidi), Iulia Albu (consilier al firmei „Forever”), Magda Vasile (director Zepter), Georgeta 

Florea (preşedinta Fundaţiei Sf. Gheorghe), Gene Bejan, Lia Roberts, Iosefina Roberts, 

Emilia Gurski (inginer, prof. de filosofie), Valy Slavan, Margarete Banc, Constantinescu 

Aurel, Sofia David (doctor), Victor Preoteasa (preot), Elisabeta Păunescu (preşedinta 

Fundaţiei „Elisabeta”), Manea Drăgan, prof. dr. univ. Alex Măruţa, Doina Ghiţescu, (artistă 

Ansamblul Ciocârlia), Drăgan Constantin (inginer), senator, prof. dr. Sorin Oprescu, Tatiana 

Isso (preşedinte executiv Mama Ina). 

Activitatea clubului de femei a fost următoarea: Asociaţia FAPTE împreună cu 

Organizaţia Femeilor Optimiste, alături de domnul preşedinte, general Pavel Abraham, au 

participat la un seminar al Asociaţiei „Lupta împotriva drogurilor” în luna Ianuarie. 

S-a trimis către toate instituţiile statului un mesaj, „Nu, războiului”, mesaj semnat de 46 

de organizaţii în aceeaşi lună. 

Asociaţia FAPTE-AFAR s-a înscris în Coaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri – 

CAFA (Coaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri), în luna Ianuarie 2004. 

În data de 17.01.2004, am ţinut o şedinţă acasă, împreună cu Consiliul Director – 

AFAR. 

În data de 27.01.2004, la club, d-na prof. Valentina Ilacerian a vorbit despre timp şi a 

citit din poeziile sale: „Cina în doi”, „Surprize” şi poezii religioase. La sfârşit de şedinţă, la 

club s-a organizat o tombolă cu alimente. 

În data de 5.02.2004, membrele clubului au fost invitate la Facultatea de Teologie în 

Amfiteatru, unde a vorbit Pr. prof. univ. dr. Alex I Stan despre Parlamentul Religiilor. 

În data de 10.02.2004, d-na prof. Caraman a propus să se facă o adresă către Ministerul 

Învăţământului din partea Asociaţiei FAPTE şi a APAR, să se introducă religia în şcoli şi să 

nu fie abandonat acest obiect de studiu. 

Asociaţia „Renaşterea Neamului Românesc” a invitat Asociaţia FAPTE la ARCUB la 

spectacolul comemorării marelui poet Mihai Eminescu. A fost invitat Hartner Cany, 

directorul firmei „Heidi” din Bucureşti. Domnul Hartner a prezentat motivul pentru care 

Elveţia şi reprezentanţii ei s-au implicat în realităţile României. Creştin după Evanghelie, el se 
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referă la credinţă, la Biblie, la Evanghelia lui Matei, la necesitatea îndreptării păcatelor 

omeneşti prin mărturisire şi corectare. 

În sala Teatrului de Comedie, în data de 24.02.2004, membrele FAPTE au participat la 

întâlnirea cu revista „Lumea Misterelor”. 

În data de 25.02.2004 la Sala ARCUB, s-a organizat un spectacol de 8 martie, unde au 

participat membrele FAPTE. 

În data de 02.03.2004, Asociaţia FAPTE a pregătit din nou un material, care a fost 

trimis la Guvernul României, referitor la pensiile mici şi pentru compensarea totală a 

medicamentelor. 

Tot în data de 02.03.2004, d-na Marga Frasin Dumitrescu a prezentat la club tema 

„Mărţişorul – darul primăverii şi al speranţei“. 

S-a făcut prezentare la club, în data de 02.03.2004, produse naturiste şi Aloe Vera de 

către d-na Iulia Albu (consilier al firmei Aloe Vera). 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, 8 Martie 2004, am participat la evenimentul 

organizat de Asociaţia Femeilor din România, la Gender Method Training Learning 

Partnership, în cadrul proiectului Socrates/Grundvig 2, la un seminar internaţional de 

prestigiu, organizat în Sala de Conferinţe Centrocoop. 

În data de 09.03.2004, invitata zilei, d-na Marga Vasile (director la Zepter), a organizat 

o tombola la club, cu produse Zepter. 

Tot în data de 09.03.2004, prof. Valentina Hacerian a dăruit cărţi de literatură 

bunicuţelor pentru nepoţi. 

În data de 09.03.2004, prof. univ. Maria Caraman, împreună cu membrele clubului de 

femei FAPTE, a propus şi a trimis o scrisoare către CNA, dlui Ralu Filip, pentru emisiunile 

obscene porno, de pe canalele TV, mai exact contra emisiunii: George Show – De 3 x femeie 

şi a filmului „Proloagele vaginului”, Ciao Darwin, în care mitocăniile, grosolăniile, 

obscenităţile, dau dovadă de lipsă de respect şi de imoralitate ce contravin legii. S-a făcut o 

scrisoare către toate O.N.G-urile, pentru a ni se alătura şi pentru a susţine scrisoarea deschisă 

către CNA, la care au răspuns foarte multe O.N.G-uri. 

Pe data de 16.03.2004, la club s-a ţinut un minut de reculegere, pentru victimele din 

Spania din 11.03.2004 (explozie bombă în trei trenuri). 

În data de 23.03.2004, la club a vorbit George Vlad despre: „Dialog pentru Mesia”, 

dialog în 3 credinţe: musulman, evreu, ortodox, despre falsuri în Coran, Talmud, Biblie. 

În data de 31.03.2004, asistenta medicală Florica Cobarzan le-a măsurat tensiunea 

arterială tuturor persoanelor prezente, pe baza de tabel cu semnături. 

În data de 13.04.2004, la club, după ce s-au făcut tabelele de prezenţă, am dăruit ouă 

roşii, cozonac, ciocolată şi napolitane tuturor celor prezenţi. Ca de obicei de sfintele sărbători 

ale Paştelui, s-a cântat „Hristos a înviat“. 

Asociaţia FAPTE a participat la o acţiune la Arcub (ONG de pensionari) a lui Ştefan 

Dumitrescu în data de 16.04.2004. 

În zilele de 15-16 Aprilie 2004,  le-am informat pe doamnele de la club că am fost 

invitată şi am participat la Seminarul: „Strategii şi Leadership în contextul Dezvoltării 
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Durabile a României”, organizat de Forumul Dezvoltării Durabile România Orizont – 2020, 

în colaborare cu Asociaţia Naţională a Profesionistelor în Resurse Umane şi Codecs. 

În aceeaşi perioadă, am participat la invitaţia A.N.F.D.U.R. şi A.N.F.M.R, la Balul 

Martorului, bal tradiţional organizat de noi în fiecare an în scop umanitar şi omagial pentru 

persoanele de vârsta a treia, care au avut realizări deosebite şi benefice pentru România şi 

poporul român, acum trăind sub limita de supravieţuire. Originalitatea acestui bal constă în 

faptul că sărbătorind venirea primăverii, ne înclinăm în faţa vârstei a treia şi dorim un viitor 

fericit generaţiei tinere. 

De asemenea, clubul FAPTE a participat în data de 27.04.2004, la Palatul 

Parlamentului, la o dezbatere privind legislaţia financiară (au participat 60 de organizaţii 

nonguvernamentale). Alături de d-na deputat Mona Muscă, s-a discutat modalitatea de 

ajutorare a O.N.G-urilor, pe lângă cotizaţia de membru, să se aloce ajutor de la Direcţiile 

Financiare. 

În luna Aprilie, am fost invitată de Organizaţia Oamenilor de Afaceri cu tema „Soluţii 

de promovare a unui mediu de afaceri stabil şi eficient”, la sediul central PD, din Aleea 

Modrogan. 

Membrele asociaţiei, au fost la Sala Palatului, la un Concert extraordinar, un cor religios 

din Oklahoma, în luna Aprilie. 

În luna Mai, am fost invitată şi prezentă la prima şedinţă a deschiderii consiliului de 

administrare al Asociaţiei producătorilor şi comercianţilor de Aur şi Diamante, unde am fost 

chemată să fac parte din Consiliul de administraţie. 

În data de 1.06.2004, doamna Lucreţia Niţu a vorbit despre şedinţa de la revista „Lumea 

Misterelor”, unde a prezentat d-na Alexandra Mosneagă, făcând un rezumat. Am informat că 

am participat la şedinţa de la Parlament, unde au fost prezenţi miniştrii Franţei, Rusiei şi unde 

s-a dezbătut tema „Descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale”. 

În data de 06.07.2004, membrii Asociaţiei au fost pe str. Carol, la o dublă comemorare, 

a Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand, la invitaţia d-nei Bădaluţa. 

Fundaţia culturală Elisabeta Păunescu a avut şedinţa joi, 8.07.2004, la Muzeul de 

Istorie. Au fost invitate şi prezente şi câteva din membrele clubului. 

În data de 3.08.2004, 5 persoane de la club (creştini după Evanghelie), împreună cu 

doamna Valy Glăvan, au participat la Conferinţa Wasizabantu de la Volteni, în Banat. 

Au fost invitate toate ONG-urile la Primăria sect. 2, în data de 03.08.2004, unde s-au 

discutat cele două proiecte de protecţie copii-bătrâni (protecţia copilului, mai ales pentru cei 

care împlinesc 18 ani), la care a fost prezentă şi Asociaţia FAPTE. 

În data de 03.08.2004, împreună cu Valentina Hacerian am participat la Sibiu la 

„Conferinţa evangheliştilor”. 

În data de 24.08.2004, am primit două scrisori la club, să ne afiliem Forumului Civic 

Românesc şi Forumului Social Maghiar. 

Membrii Asociaţiei, alături de Ştefan Dumitru, preşedinte la Asociaţia Naţională a 

Pensionarilor din România, am participat la festivitatea cu ocazia sărbătoririi „Zilei vârstei a 

III-a”. 
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Am botezat în vara lui 2004 o evreică, membră a clubului FAPTE, la cererea celei din 

urmă. 

În data de 06.09.2004, la club, la propunerea unor membre ale clubului FAPTE, s-a 

ţinut un moment de reculegere pentru tragedia din Rusia, unde au murit peste 335 de persoane 

(copii şi adulţi ucişi de terorişti). 

În data de 14.09.2004, am participat la sfinţirea bisericii de la Căminul de bătrâni din 

str. Barbu Delavrancea, invitată de dir. dr. Maria Diaconescu. 

În data de 21.09.2004, la club a fost prezentă Ana Maria Voinea, ziaristă şi 

clarvăzătoare, aceasta spunând că a vorbit cu Dumnezeu pentru a scrie poezii. Dumnezeu i-a 

spus „Facă-se voia ta”, şi a reuşit să scrie poezii şi să le publice. Din banii adunaţi a scris un 

poem: „Gingăşie esenţială” şi câteva versuri de iubire adevărată, iubirea către Dumnezeu. 

În data de 28 Septembrie 2004, a fost prezentă la club Mihaela Toma (reporter la 

Antena 1). Aceasta a înscris în jur de 6 persoane din sală pentru a-şi rezolva problemele, 

pentru a participa la emisiunea de psihologie a dr. Cristian Andrei. 

În data de 19.10.2004, la club a avut loc şedinţa cu femeile de afaceri. Asociaţia FAPTE 

a făcut un demers la propunerea unor membre ale clubului, la Federaţia Rusă, pentru 

repatrierea tezaurului românesc. 

Pe data de 26.10.2004, 14 persoane din România au plecat, printre care 3 membre ale 

clubului nostru, care au participat la Congresul Wango (Asociaţia Internaţională Wango). 

Am participat la Simpozionul religios „Vestea bună”, la Arcub, în luna Septembrie. 

Am participat în luna Octombrie la Conferinţa „Cuvântul”, la sala Radiodifuziunii, cu 

tema „Europa şi Universul”. 

Membrele clubului au participat la Concertul comemorativ „Iosif Sava”, care a avut loc 

în holul Muzeului Şuţu, au participat la lansări de carte şi de poezie bilingvă şi traducere de 

poezie, tradusă de Paula Romanescu, urmată de comentarii literare referitoare la autoare. A 

fost prezentă scriitoarea Marga Dumitrescu Frasin. 

Doamnele au vizionat unele spectacole şi concerte, cu bilete oferite de Asociaţia 

Pensionarilor. De asemenea, au vizitat expoziţia Sasha Rusanu Canden (pictură din Italia), 

expoziţie de icoane şi de artă în metal. 

În luna Octombrie, am invitat într-un weekend la hotelul pe care îl aveam la Sinaia mai 

multe preşedinte de asociaţii, pentru a discuta şi analiza programul de activităţi pentru anul 

2004-2005, în care s-au făcut propuneri pentru lărgirea organizaţiei, s-au discutat eventualele 

afilieri şi parteneriate cu organizaţii româneşti şi internaţionale, s-au făcut propuneri pentru 

organizarea de cursuri.  

D-na preoteasă Marga Dumitrescu Frasin, d-na Niţu şi alte membre ale Asociaţiei 

„Fapte” au fost prezente la activitatea Cenaclului „Amurg sentimental”, la Casa Arghezi, 

invitate de senator Mitzura Arghezi. 

S-a vizionat Concertul religios „Lauda Domnului”, la Sala Dalles, de către mai multe 

membre FAPTE. 

În data de 30 Noiembrie 2004, Asociaţia FAPTE a fost invitată şi a participat la o Masă 

Rotunda organizată de Asociaţia Femeilor din România în cadrul proiectului „Creşterea 
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conştientizării drepturilor omului în România”, iniţiat de Amnesty International, Olanda, care 

a dorit să implice 5 ONG-uri într-o reţea de apărare a drepturilor omului în România. Scopul 

proiectului este creşterea conştientizării importanţei drepturilor umane printre organizaţiile 

non-guvernamentale, autorităţile din România, studenţi şi în general societatea civilă din 

România. În proiect atenţia este acordată faptului că drepturile umane acoperă multiple 

aspecte ale vieţii; încă mai sunt multe de făcut asupra drepturilor minorităţilor sexuale, 

drepturilor femeilor, drepturilor minorităţilor etnice, egalitate socială, politică şi economică şi 

dreptul de a beneficia de o abordare corectă şi un tratament civilizat în detenţie. Societatea 

civilă din România trebuie să înceapă să cunoască faptul că violarea drepturilor umane are loc 

şi că e necesar de a sprijini reforma, de a creşte conştientizarea, de a face lobby şi presiuni 

pentru ca lucrurile să se schimbe şi pentru că în realitate să fie apărate drepturile omului. În 

acest scop s-a iniţiat colaborarea a cinci organizaţii cu experienţă în domeniul lor de activitate. 

Fiecare organizaţie lucrează pe un tip specific de drepturi umane. 

Membrele clubului au făcut rugăciuni la moaştele Sfântului Nicolae, aflate la biserica 

Sf. Gheorghe-Nou de la km. 0 al Bucureştiului. 

Am participat la sărbătoarea de Hanuka a evreilor, desfăşurat la Templul Coral evreiesc 

şi la clubul evreiesc din str. Popa Soare. 

Am vizionat Sala Mare a Teatrului Naţional spectacolul de muzică şi mimică „Crăciun 

2005”, solist Grigore Leşe. 

Am vizionat expoziţii de pictură şi daruri de Crăciun „Flori şi brazi pentru sărbători”. 

Am vizitat expoziţia de lucru manual a elevilor de la Palatul copiilor. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2005 

 

Invitaţi de onoare au fost: Sorin Fortună, Părintele Dinca, Gherghina Mirela (Blue Star), 

Ştefan Dumitrescu (Asociaţia de Pensionari), Camelia Bengescu (scriitoare), F. Bădulescu 

(profesor), Munteanu Felicia, Petru Bivol (terapeut), Dan Gaina (secretarul Federaţiei Pacea 

Lumii). 

Doamnele Ioana Constantin, Valentina Hacerian, Marghite Ivănescu au participat la 

Crăciunul Armenilor, în data de 04.01.2005, la Catedrala (în refacere) armenilor din România. 

De asemenea, doamnele de la Club au participat la biserica evanghelică „Harul”, unde s-au 

desfăşurat rugăciuni de mulţumire şi cursuri de religie şi cateheză. Acolo au primit Biblii. 

Doamnele au mai fost prezente la Asociaţia Culturală Bulgară din str. Doamnei, din 

curtea bisericii bulgare, au fost prezente la slujba duminicală, pe data de 8 Ianuarie, la biserica 

Silvestru (Hram) şi discuţii cu preoţii Nicolae şi Ştefan, şi la slujbele evreilor mesianici. 

În data de 13.01.2005, membrele clubului au participat la premiera Maiei Morgenstern 

la Teatrul Evreiesc. S-au împărţit bilete gratuite. 

În data de 18.01.2005, d-na Crina Teodorescu a anunţat în sală, moartea scriitoarei Sofia 

Cavallioti. Doamna Crina a împărţit în sală cozonac şi mandarine pomană pentru Sofia 

Cavallioti şi s-a ţinut un moment de reculegere. Doamna Cavallioti a scris poezii pentru copii, 

ultima carte a ei fiind „Impresii din Olanda”, doamna Crina citind un capitol din carte în sală. 

În ziua de vineri 21 Ianuarie 2005, ora 14:00 la ARCUB, a avut spectacol Nicu Stănilă. 

Acesta le-a invitat pe toate doamnele de la club la spectacol. 

În data de 22 Februarie 2005, doamnele de la club au participat la Sala de Cultură Tudor 

Vladimirescu, sect. 4, la Conferinţa Crucii Roşii. S-a prezentat „Raportul de activitate“, 

arătând activităţile desfăşurate. D-na Ana Vasilescu, directoarea Organizaţiei Crucii Roşii 

sect. 4., a împărţit anul trecut pachete cu alimente doamnelor de la clubul nostru. De Sf. 

Dumitru organizaţia Crucii Roşii, sect. 4, a avut corturi acordând prim ajutor timp de 4 zile 

cât a ţinut sărbătoarea, putând astfel să ajute 400 de oameni care au avut nevoie. 

În data de 08.03.2005, la club, d-na Lucreţia Niţu a urat cu ocazia „Zilei Femeii”, 

tuturor femeilor prezente în sală şi familiilor lor tradiţionalul „La mulţi ani!”, apoi a citit un 

articol din Jurnalul Naţional dedicat femeilor. Am împărţit câte un pacheţel fiecărei doamne 

din sală. 

În data de 09.03.2005, d-na Lucreţia Niţu a anunţat şedinţa cu femeile la Muzeul 

Ţăranului Român, la ora 13:00. 

În data de 15.03.2005, doamnele de la club împreună cu d-na Valentina Hacerian au 

participat la „Conferinţa de Evanghelizare”, de la sala ARCUB. 

În sala ARCUB, au participat doamnele de la club pe data de 22.03.2005, la o întâlnire 

cu Organizaţia „Renaşterea Neamului Românesc”. 

În data de 30 Martie 2005, câteva membre ale clubului nostru au participat la un 

spectacol realizat de prof. univ. Cristina Vasiliu, intitulat „Confluenţa artelor”, (muzica, 

literatura, plastica), cu Mozart prin Viena şi Praga epocii sale. 

În data de 02.04.2005, Asociaţia FAPTE a fost invitată şi a participat la Hotel Decebal 

în Sala de Conferinţe la programul „De la Femei pentru Femei”. Programul „De la femei 
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pentru femei”, este derulat de Societatea Handicapaţilor Fizic – Bacău şi a urmărit 

cunoaşterea problematicii femeilor, în special a femeilor cu handicap, şi dezvoltarea de 

servicii pentru acestea. 

Marţi 5 Aprilie 2005, Aurora Ivan a donat îmbrăcăminte folosită pentru persoanele mai 

sărace din cadrul clubului nostru. 

În data de 12.04.2005, Lucreţia Niţu a făcut o minitombolă din partea Asociaţiei pentru 

Femeile Optimiste. 

Au fost întâlniri la revista „Lumea Misterelor”, în data de 24.05.205, la Teatrul de 

Comedie. 

În luna Mai 2005, Asociaţia FAPTE împreună cu Fundaţia „Tezaurul Sacru al 

Religiilor” au făcut un memoriu către preşedintele României, Traian Băsescu, în care şi-au 

exprimat indignarea că în contextul actual nu se preţuieşte viaţa omului, cel mai de preţ dar, 

nu se retrag trupele de tineri din Irak, în condiţiile în care vedem că Dumnezeu ne dă atâtea 

semne, vărsând mânia sa asupra României, grădina Maicii Domnului, cu tornade, potop, 

inundaţii continue în aproape jumătate din judeţele ţării. 

Al IV-lea Congres Daco-Roman a avut loc în holul Hotelului Internaţional în perioada 

28-30.06.2005, unde au fost prezente multe persoane de la FAPTE. Evenimentul a reunit 

cercetători, istorici din ţară şi din diaspora. 

Câteva dintre membrele FAPTE au participat în luna August la Sala de Expoziţii a 

Cercului Militar Naţional la Studioul de arte plastice al Ministerului Apărării Naţionale, la 

vernisajul retrospectivei pictorului Paul Atanasiu, laureat al Premiului de Stat, decorat cu 

Coroana României, cu spade şi panglici de Virtute Militară.  

F.D.S.C. a organizat în data de 13 mai 2005 Seminarul de Informare cu privire la 

politica de cooperare pentru dezvoltare, organizat în parteneriat cu Trialog, unde a fost 

invitată şi a participat Asociaţia FAPTE. Evenimentul şi-a propus implicarea organizaţiilor 

neguvernamentale în procesul de definire a strategiei de cooperare pentru dezvoltare şi 

pregătirea lor în vederea implicării în programe de asistenţă în beneficiul ţărilor în curs de 

dezvoltare sau de transformare. 

În data de 28.06.2005, membrele clubului au fost la o expoziţie de pictură a d-nei 

Rodica Munteanu la Palatul Şuţu.  

Am participat în data de 2.07.2005 la Forumul ONG-urilor. Guvernul dă ajutor 

financiar, numai dacă ONG-urile se unesc, a fost concluzia. ONG-urile trebuie să se ocupe cu: 

îngrijirea bătrânilor, a copiilor bolnavi de SIDA, a copiilor orfani, trebuie să avem iniţiative 

legislative – 202/2002, egalitate şi echitate bărbat-femeie. Integrarea în Uniunea Europeană se 

bazează pe misiunea ONG-urilor. 

La Institutul Francez, a avut loc Forumul O.N.U în luna Iulie. 

În fiecare Joi a fiecărei săptămâni, s-au făcut întâlniri de suflet la Club. 

Membrele clubului au participat la o expoziţie de picură de la Palatul Şuţu în data de 

03.07.2005. 

S-a semnat petiţia pentru participarea la Mitingul Pensionarilor pe data de 18 Iulie 2005. 
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În data de 18 Iulie 2005, membrele Asociaţiei FAPTE au fost invitate la Parlament şi la 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi al Familiei, în legătură cu legea pentru creşterea 

copiilor până la 2-3 ani. 

În data de 19.07.2005, am intervenit cu ajutoare la punctele de colectare pentru 

sinistraţi. 

În perioada 14-15 Septembrie, Federaţia Cluburilor UNESCO din România, Clubul 

UNESCO, Asociaţia FAPTE, Asociaţia „Mesagerii sănătății”, Asociaţia culturală educativă 

creştină română, Asociaţia „Sf. Vicentiu de Paul”, împreună cu centrul comunitar, au 

organizat la centrul comunitar „Dr. Constantin Gorgos”, dezbaterea cu tema „Terapii 

comunitare”. Mi s-a înmânat o diplomă de către d-na dr. Preda Elena pentru contribuţia adusă 

în timpul dialogului constructiv între factorii decidenţi, societatea civilă şi corpul profesional. 

Câteva dintre membrele clubului au participat la Sala Palatului, la o Conferinţa 

religioasă, în data de 23.08.2005. 

Am fost invitată în luna August la I.F.O.R. (Parteneriatul Internaţional de Reconciliere), 

unde a numit 1.000 de membre femei, care vor participa la premiul pentru pace. În lume sunt 

organizaţii care se ocupă cu păstrarea păcii, a liniştei, a nonviolenţelor în lume. 

În data de 20.09.2005, d-na Valentina Hacerian, împreună cu câteva dintre membrele 

clubului, au participat la „Conferinţa religiilor”, care a ţinut 3 zile. Aceasta conferinţă se ţine 

anual, organizată de un român stabilit în Berlin. 

Doamna Niţu a participat la un program al societăţii civile. 

În data de 18 Octombrie 2005, am participat la Conferinţa şi la Festivitatea lui Moon, la 

Hotelul Marriott. 

Tot în aceeaşi dată, d-na Lucreţia Niţu a participat la un program al societăţii civile. 

Pe data de 20.12.2005, d-na Mioara Vlad a împărţit în sală bilete la Teatrul Mic şi la 

Teatrul Rapsodia. 

Am participat la şedinţa de la Crucea Roşie sect. 4, în luna Decembrie, unde a participat 

şi Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române. Când au fost cu pelerinajul la moaştele 

Sf. Dumitru, Crucea Roşie a ajutat la rezolvarea a 460 de cazuri de leşin. S-au dezbătut în 

cadrul clubului, subiecte ca: violenţa împotriva femeilor, tipul de violenţă, abuz sexual în 

familie, structura prostituţiei, relaţii de putere dintre bărbat şi femeie, posibile strategii 

împotriva tuturor formelor de violenţă, legi pentru protejarea femeilor, implicarea statului în 

protejarea femeilor, promovarea pentru pace, introducerea de cursuri pentru prezentarea 

relaţiilor femeie-bărbat, adăposturi pentru femei agresate, documente, 202/2002, egalitate şi 

echitate bărbat-femeie. Trebuie să luptăm şi împotriva presei, modului în care aceasta prezintă 

femeia. Am făcut o adresa la Ministerul Sănătăţii, un material care s-a intitulat „Atentat la 

sănătate”, care se referă la băutura răcoritoare Coca-Cola (s-a stabilit ştiinţific că este 

dăunătoare sănătăţii). 

Doamnele de la club au fost la Atheneum, unde au fost mai multe concerte de colinde la 

sfârşit de an. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2006 

 

În anul 2006, Asociaţia FAPTE şi-a intensificat activitatea pentru conştientizarea şi 

responsabilizarea femeilor cu privire la rolul lor în societate în a-şi modifica atitudinea şi 

astfel fiind mai active şi implicate în viaţa de zi cu zi. Scopul şi obiectivele propuse de către 

asociaţie credem noi că în mare parte au fost atinse prin organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor din cadrul clubului, care au avut loc săptămânal; – mărirea necontenită a nr. de 

membrii; – informarea pe toate planurile cu ajutorul persoanelor autorizate care au fost 

invitate în cadrul asociaţiei; – intensificarea legăturilor şi a acţiunilor cu alte asociaţii şi 

fundaţii; – realizarea propriilor acţiuni şi activităţi culturale, civice. – Conceperea şi trimiterea 

unor apeluri şi mesaje la forurile competente; – Activităţi de binefacere şi întrajutorare. În 

cadrul Clubului care îşi desfăşoară activitatea cu regularitate de asociaţie, săptămână de 

săptămână, marţea, audienţa a fost între 60-100 de persoane care au participat la activităţile de 

informare, acţiuni civice, concursuri, tombolă, acţiuni culturale, umanitare etc. 

Clubul a beneficiat de invitaţi de marcă cum ar fi: prof. George Toma Maiorescu, prof. 

Alexandru Măruţă, Gheorghe Manea, prof. univ. de ecologie, prof. Crina Bocşan Decusară, 

Magdalena Popescu Matei, ziarista Aurora Sităruş, psiholog Rodica Ioan, dr. Paula Pogîceanu 

şi Niculescu precum şi Pr. Vişan de la mânăstirea Frăsinei, doctor Chiţimia Elena, preşedinta 

Fundaţiei şi Asociaţiei Mirabilis, Jercau Ovidiu, consilier Asociaţia Bătrâneţi liniştite, Alina 

Croitoru, prof. de lb. română, Crăciun Vlad, Omniasig, Sonia Burcescu, psiholog, Elena 

Slabaru, prof de lb. rusă, franceză, română, Părintele Casian, mânăstirea Frăsinei, Dan Găina, 

Federaţia pentru Pacea Familiei, Georgeta Floarea, Federaţia Sf. Gheorghe, preot Adrian Niţă 

şi mulţi alţi. 

Informez de asemenea de participarea membrelor noastre la unele activităţi realizate de 

alte asociaţii şi fundaţii cum ar fi: – Congresul de Dacologie ţinut anual pe teme de mare 

interes. – Întâlnirile şi participarea la activităţile asociaţiilor: Renaşterea Neamului Românesc, 

Asociaţia Pentru Protecţia Consumatorilor, Asociaţia Femeilor cu Diplomă Universitară, 

Asociaţia Femeilor Musulmane, Institutul Francez, Iulia Hasdeu, Fundaţia Culturală 

Elisabeta. În acest timp, au fost şi apariţii la TV şi Radio pentru a ne face cunoscute 

preocupările şi realizările noastre. Nu putem să încheiem fără să trecem în revistă şi să ne 

amintim şi de dezamăgirile noastre şi de neîmplinirile care au fost. 

În data de 03.01.2006, am propus doamnelor din sală să se facă un protest împotriva 

piesei „Evanghelistul”, al doamnei Alina Mungiu Pippidi. Toată lumea a fost de acord.  

În data de 17.01.2005, doamna Lucreţia Niţu a vorbit la club despre faptul că Sinodul a 

stabilit două Mitropolii în Ardeal, la Sibiu şi la Cluj. Doamna Niţu a mai citit un articol 

despre istoria mânăstirii Voroneţ, despre mânăstirea Putna şi despre Skeii din Braşov (skeii 

erau de origine dacica). 

Membrele clubului au vizionat piesa „Estera“ la Teatrul Evreiesc în aceeaşi zi. 

În data de 24.01.2006, la club, după ce s-au întocmit tabelele de prezenţă şi s-a spus 

rugăciunea colectivă „Tatăl nostru”, d-na Ileana David a cântat trei rugăciuni. 

În data de 31.01.2006, clubul de femei a fost informat referitor la apariţia cărţii 

anticorupţie „Ghid civic”, organisme care au voie să verifice în România: „Asociaţia pentru 

transparenţă” şi Centrul Anticorupţie pentru cetăţeni, Curtea de conturi, Comisia de cercetare 

a abuzurilor (cercetează fapte de abuz prin petiţii). S-a mai vorbit despre abuzul de putere, 

infracţiune de corupţie, luare şi dare de mită, primirea de foloase necuvenite, trafic de 
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influenţă, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţii, despre Parchetul 

Naţional Anticorupţie, despre Avocatul Poporului, Curtea de Conturi. Aceasta sesizează 

Parchetul Naţional Anticorupţie şi se ocupă de întreprinderi de stat. 

În data de 31.01.2006, prof. univ. Maria Caraman a discutat la club despre problema 

câinilor vagabonzi, împotriva eutanasierii lor. 

În data de 07.02.2006,  Lucreţia Niţu a informat despre două evenimente mari petrecute 

la noi în ţară, despre 2 hotărâri judecătoreşti şi anume: una în America pentru puşcaşul marin 

care l-a omorât pe Teo Peter, care a fost găsit nevinovat, şi hotărârea familiei Iovan, unde a 

fost un caz de legitimă apărare, în cazul hoţului împuşcat mortal de către Adrian Iovan. De 

asemenea, d-na Anişoara Velicu a spus că, în memoria cântăreţului Teo Peter, strada unde se 

află Ambasada Americii se va numi Teo Peter. Această hotărâre, s-a luat de către Guvernul 

României. 

În data de 14.02.2006, Clubul FAPTE a fost de acord să trimită o scrisoare pentru ca 

Parchetul Anticorupţie să existe. Au fost alături Asociaţia ProDemocraţie şi Asociaţia 

Transparentă. 

În data de 21.02.2006, Mioara Vlad a împărţit doamnelor prezente în sală bilete la 

Teatrul Mic, Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie şi la Teatrul de Revistă. 

În aceeaşi dată, Ana Maria Voinea a prezentat-o pe Daniela Lucia Nistor, ea primind 

mesaje de la Divinitate, de la Sf. Ana. Ea a scris o carte intitulată „Mesajul luminii pentru 

români” şi i-a însemnat pe toţi la credinţă şi la iertare. 

În data de 21.02.2006, Ioana Constantin a vorbit la club despre Brâncuşi, subliniind că 

sculptorul nu a uitat niciodată ca este român. Muzeul din America are peste 20 de lucrări ale 

lui Brâncuşi.  

În data de 27 Februarie asociaţia FAPTE a fost invitată şi a participat la Simpozionul 

Internaţional cu tema „Rolul femeii în pacea dintre religii”, organizat de Camera de Comerţ şi 

Industrie România – Turcia şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO. 

În data de 28.02.2006, Lucreţia Niţu a prezentat la club lansarea de carte „Romania de 

mâine”, autoarea, Georgeta Florea, membră a clubului nostru şi preşedinta Fundaţiei Sfântul 

Gheorghe. Apoi, d-na Lucreţia Niţu a citit în sală „Protestul pensionarilor”, făcut de Alianţa 

pensionarilor din România, condusă de Silviu Damian.  

În data de 28.02.2006, dr. Paula Povaceanu, dr. în terapie florală, a explicat doamnelor 

din sala cum această terapie vindecă stările emoţionale, învinge emoţiile negative, frica, 

tulburările de comportament, grija exagerată, epuizarea fizică şi psihică, invidia, intoleranţa, 

încăpăţânarea, melancolia, nostalgia, pesimismul, stările de şoc etc. Doamna dr. Paula 

Povaceanu a spus că florile nu au părţi negative şi nu au efecte secundare. 

În 27-28.02.2006, Valentina Hacerian a participat la Goethe – Institut Bukarest, la un 

Simpozion Internaţional. 

În data de 07.03.2006, la Club s-a citit în sală răspunsul primit prin e-mail cu tema 

„Plan naţional de dezvoltare”, de Octav Rus, în care spune că Guvernul doreşte dispariţia 

asociaţiilor civile. 

În data de 07.03.2006, doamna Lucreţia Niţu a făcut o tombolă constând în pungi cu 

alimente, din partea Asociaţiei Femeilor Optimiste. 



365 
 

În intervalul 13-15 Martie Asociaţia FAPTE a fost invitată şi a participat la Centrul 

Comunitar Titan „Dr. Constantin Gorgos”, împreună cu instanţe ale societăţii civile, au 

organizat „Zilele Creierului”, şi „Creierul şi adaptabilitatea la stress”, acţiuni care continuă 

„dialogul” nostru multiaxial, interactiv şi proactiv cu comunitatea. Au participat ţări 

importante ca SUA, Canada, Marea Britanie, Spania, Franţa, Turcia, Ucraina, India etc. Au 

celebrat „Săptămâna creierului”, invocând parcă importanţa implicării noastre în activităţi 

menite să promoveze sănătatea – biologică, psihică, socială şi culturală nu doar la nivel 

individual ci şi comunitar. 

Pe data de 21.03.2006, Marga Dumitrescu Frasin a abordat o temă la club „Noi şi clubul 

nostru”, a vorbit despre activităţile clubului, despre invitaţii de seamă, despre oamenii politici 

care ne-au călcat pragul, despre sărbătoarea din 25.03 de Buna Vestire. Doamna dr. Chiţimia 

a promovat în cadrul clubului, ţinând cont de persoanele de vârsta a treia, tratamentele 

naturiste. Aceste terapii sunt pentru menţinerea vieţii şi pentru a avea un tonus sănătos. 

În data de 24.04.2006, s-au împărţit ouă şi iepuraşi de ciocolată. 

În data de 30.05.2006, Lucreţia Niţu a anunţat că a participat la şedinţa revistei „Lumea 

Misterelor”. 

În data de 13.06.2006, Lucreţia Niţu a anunţat doamnele din sală că se va târnosi 

biserica de la Vidra, zidită de mine. Am pus un autobuz la dispoziţia doamnelor, pentru a fi 

prezente la târnosire. 

În data de 27.06.2006, Cornelia Niculescu a mediatizat la club câteva pelerinaje la un 

preţ mai mic. 

În data de 11.07.2006, d-na Mioara Vlad, care se ocupă cu activitatea culturală din 

cadrul clubului, a distribuit bilete la teatrul Constantin Tănase şi la sala „Rapsodia”. 

În data de 01.08.2006, d-na Lucreţia Niţu a anunţat în sală ultimele evenimente de la 

conferinţa religioasă Kwasizabantu. Hans Koller este întemeietorul acestei asociaţii în Africa. 

Conferinţa a ţinut cinci zile şi s-a ţinut la Volteni, în Banat, având ca temă „Să avem chipul 

lui Iisus”. 

În data de 8.08.2006, d-na Elena Sabaru le-a mulţumit doamnelor de la FAPTE din sală 

pentru cărţile aduse pentru copiii de la şcoala unde predă, în Republica Moldova. 

În data de 12.09.2006, d-na Victoria Neacşu a vorbit despre paranormalul Dumitru Ioan 

Branc, care vindecă prin puterea cuvântului. În lume sunt cinci astfel de vindecători. 

Câteva dintre membrele clubului au participat în data de 26.09.2006 la Congresul 

„Istoriei Religiei”. Acesta a avut loc la Ateneul Român. 

În data de 14.11.2006, am organizat o acţiune în Sala de şedinţe de la Comunitatea 

evreiască, privind cele 3 religii: creştinism, iudaism şi mahomedanism. Au fost invitaţi din 

presă, televiziune, Pr. prof. univ. dr. Alex I. Stan, reprezentanţii Etniilor, reprezentanţi ai 

religiilor, unde au fost prezente şi doamne de la Clubul FAPTE. 

În data de 07.11.2006, d-na Victoria Neacşu, membră FAPTE, a participat la Conferinţa 

cu tema „Simţiţi energiile lui Tobias, Rafael, Metatron, Saint Germain”, şi a povestit 

doamnelor de la Clubul FAPTE, despre lucrurile ce le-a aflat de la acestea.  



366 
 

În data de 21.11.2006, Asociaţia FAPTE-AFAR împreună cu Asociaţia Pro-Vita pentru 

Născuţi şi Nenăscuţi, Asociaţia Iulia Hasdeu, Asociaţia Zile mai fericite, iubire ajutor credinţă 

şi speranţă (ZMF-IACSS), Asociaţia Femeilor Optimiste au făcut un apel pentru a modifica 

Legea privitoare la avorturi prin care naţiunea română să nu fie părtaşă la crimele avorturilor 

şi – păstrând liberul arbitru al femeii şi doctorului care fac acest lucru, aceştia să facă 

chiuretajul cu plata echivalentului în lei a 200 euro care să fie o contribuţie a mamelor ce dau 

naştere la copii, stimulând astfel creşterea natalităţii acestei ţări. În apel au fost stipulate 

următoarele argumente juridice şi anume: În legea fundamentală a statutului, dreptul la viaţă, 

precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate (Constituţia 

României art. 22, (1); În acest context, dacă copilului conceput i se recunoaşte de către lege 

capacitatea de a avea drepturi, iar legea fundamentală garantează dreptul la viaţă, prin 

posibilitatea acordată femeii tot de lege, de a întrerupe cursul unei sarcini, reprezintă de fapt 

pe de o parte o nesocotire a legii mai înainte menţionată, iar pe de altă parte, un atentat la 

viaţă, condamnabil atât prin dreptul pozitiv, cât şi prin normele de morală izvorâte din 

credinţa creştină. „Avortul este o crimă cu premeditare” (Pr. prof. dr. Dumitru Radu, 

Ortodoxia, anul XLVI, nr. 2-3 aprilie, 1994). 

În data de 05.12.2006, d-na Maria Caraman a sesizat la TV Antena 1, că Adelin Petrişor 

reporter, a ironizat prin accent şi vorbă ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. 

Maria Caraman a propus doamnelor din sală să facă o scrisoare de atenţie la TV Antena 1 şi la 

forurile în drept, că nu suntem de acord cu derâderea făcută Zilei Naţionale a României. 

În data de 12.12.2006, am primit un apel de la părintele Bordasiu Nicolae, care a făcut 

un manifest contra legii 323/21 Nov. 2006, în care biserica contestă scoaterea icoanelor din 

şcoli. Le-am întrebat pe doamnele prezente în sală dacă sunt de acord cu protestul părintelui 

Bordasiu şi Clubul FAPTE s-a alăturat acestuia. 

În data de 15.11.2006, Asociaţia FAPTE a fost invitată şi a participat la ANIMMC la 

Camera de Comerţ şi Industrie a României, sala Al.I. Cuza, tema fiind „Antreprenoriatul 

Femeii în România”. 

Asociaţia UNESCO „Iulia Hasdeu”, prin reprezentantele ei Crina Bocşan Decusară, 

Doina Mandaj, Alexandra Brezeanu, împreună cu Asociaţia FAPTE, ne-am declarat de acord 

cu apelul făcut de Părintele Bordasiu, privind menţinerea icoanelor în şcoli, şi cu apelul 

privind încetarea avorturilor, pentru care doamnele au semnat şi parafat. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2007 

 

În cadrul întâlnirilor au venit invitaţi, care au ţinut prelegeri, precum: Ioan Rodica 

(psiholog), prof. univ. dr. Crina Bocşan Decusară, prof. univ. dr. Magdalena Popescu Matei, 

Aurora Sitarus (jurnalist la „Lumea Misterelor”), prof. Simionescu Aurel, Boiciuc Gheorghe 

(muzician), prof. Calen Dumitru, Subcova Vera (Coral International), Alina Steriu (Marshali), 

Mirela Gheorghiciuc, Magdalena Popescu Matei, Patrintas Gelu (Misionar Biserica 

Evanghelică), Ana Soise Boia (Asociaţia Vita Nova), Gheorghe Manea (Facultatea de 

ecologie), Hermina (Post TV Romantica), soţii Codruţa şi Dinu Seicarescu din Austria, 

Rozalia Matei (psiholog), Ahmed Javar (dir. Centrul Cultural Islamic), Andrei Daniel Teodor 

(Centrul Europharm), Putinichi Debora (magneto terapeut). 

La fiecare întâlnire a Clubului de Femei, vicepreşedinta F.A.P.T.E., ec. Lucreţia Niţu, 

preşedinta Asociaţiei Femeilor Optimiste, a făcut prezenţa, a deschis şedinţa asociaţiei noastre 

cu rugăciunea „Tatăl nostru“. 

În data de 30.01.2007, toată lumea prezentă în sală mi-a urat „La mulţi ani”, pentru ziua 

de naştere, mulţumindu-mi pentru crearea Clubului FAPTE, unde doamnele, majoritatea 

pensionare, văduve, au legat noi prietenii şi au conştientizat că pot fi active în plan social, 

civic. A fost prezent la club şi prof. Simionescu, acesta oferind membrelor din sală 

medalioane cu Sf. Tereza, sfânta făcătoare de minuni. 

În data de 20.02.2007, d-na Caraman a propus să se stabilească cu Asociaţia FAPTE, să 

se plătească la emisiunile de la TV, care arată violenţă, sex şi alte lucruri negative. 

În aceeaşi dată, Clubul FAPTE a delegat-o pe d-na prof. Valentina Hacerian să meargă 

la două Conferinţe la UNESCO: Folosirea timpului şi gestionarea furiei; Perturbarea 

fluxurilor energetice. 

Ca preşedintă a Asociaţiei am dat în ziua de 27.02.2007 un interviu la TV. Am împărţit 

în sală tuturor femeilor, ca de obicei, mărţişoare de 1 Martie. 

În data de 27.02.2007, Nicu Stanilă a făcut două invitaţii în cadrul clubului de programe 

artistice pentru data de 8 Martie, la Sala ARCUB, unde au participat şi membrele FAPTE. 

În data de 06.03.2007, d-na Mioara Vlad, membră a clubului FAPTE, a împărţit bilete la 

teatru, pentru saptămâna în curs, la spectacole, expoziţiei etc., ea ocupându-se cu partea 

culturală în asociaţia noastră. În acest timp, doamnele care au dorit să vorbească, să ne 

informeze cu ceva util şi pentru celelalte, s-au înscris la cuvânt. După ce s-a dat cuvântul, au 

avut loc discuţii libere cu fiecare interlocutoare, ca de obicei. D-na prof. Hacerian ne-a 

desfătat cu tot felul de poveşti inedite ale literaturii române, sau chiar greşeli ale zilelor 

noastre, stârnindu-ne mereu zâmbete. D-na Lucreţia Niţu ne-a adus mereu articole din ziare 

sau sumare din cărţi, ţinându-ne la curent cu noutăţile inedite. D-na Constantin Ioana ne-a 

vorbit mereu despre leacurile lăsate de Dumnezeu. Eu le-am ţinut la curent cu cuvântul lui 

Dumnezeu, promovând permanent pacea între religii, culte, asociaţii, etnii, citindu-le din 

Proloage, Biblie, Tainele lui Iisus, noi profeţii etc. S-a înscris la cuvânt şi Marga Dumitrescu 

Frasin, soţie de preot (decedat), care ne-a explicat foarte frumos câte ceva din tainele sfinţilor 

sau ale sărbătorilor ce vin, sau a lansat câte o carte (în stil autobiografic). Au fost propuse 

următoarele acţiuni: Două Moţiuni, una pentru situaţia pensionarilor, trimisă la organele 

abilitate pentru mărirea pensiilor; alta pentru Botezul care a fost făcut fără să se ţină seama de 
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canoanele Ortodoxiei, scuipându-l pe Iisus, în loc să se lepede de satan, greşeală foarte gravă, 

care înca nu a fost pedepsită spre surprinderea noastră, în nici un fel, deşi d-na prof. Caraman 

Maria ne-a reprezentat la Patriarhie. Pentru prima moţiune, au semnat împreună cu mai multe 

asociaţii ale pensionarilor şi a fost adresată Preşedinţiei şi Guvernului, unde am primit ca 

răspuns că se va ţine cont la indexare. Cea de a doua a fost adresată Patriarhiei, unde 

răspunsul a sosit şi a fost citit. Săptămânal, au fost aduse 40-50 de bilete la teatrul de 

Comedie, la Teatrul Mic, Odeon, Constantin Tănase, Teatrul Naţional, Casandra, de către d-

na Vlad Mioara. Au fost oferite daruri, cu ocazia zilelor Sf. Maria, Sf. Elena, de sărbători 

(ciocolate, produse alimentare etc.). Persoanele prezente au fost informate săptămânal de 

activităţile care au avut loc, în intervalul trecut: Au fost realizate acţiuni împreună cu 

Asociaţia Pensionarilor din România, unde împreună cu aceştia am participat la un miting de 

protest, pentru a se mări pensiile. Împreună cu Asociaţia „Iulia Hasdeu”, un grup de doamne 

au participat la zilele Iuliei la Câmpina în luna August. Împreună cu Asociaţia Femeilor 

Optimiste, s-au organizat tombole, cu produse cosmetice, alimentare şi cărţi aproape la fiecare 

întâlnire a clubului. Alături de Asociaţia Elisabeta din New York, Asociaţia FAPTE a 

participat la Cenaclu, alături de Centrul Cultural – islamic, dir. Ahmed Savar în luna 

Septembrie. 

În data de 27.03.2007, am împărţit în sală diplome şi prime din partea FAPTE-AFAR, 

pentru cei ce activează intens în cadrul clubului, iepuraşi de ciocolată pentru sărbătoarea 

Paştelui. 

În data de 08.05.2007, prof. univ. Maria Caraman a propus în cadrul clubului să se 

formeze un comitet de iniţiativă pentru redactare, şi să facem din partea clubului nostru o 

petiţie către Conducerea ţării, parlamentari, să propunem să se facă un cod de conduită civilă 

morală în mijloacele de transport, să fie desemnaţi nişte agenţi în autobuze, care să-i 

pedepsească pe răufăcători. 

În data de 08.05.2007, alături de doamnele Lucreţia Niţu, Valentina Hacerian, Niculina 

Ferghete am participat la Şedinţa de la Crucea Roşie sect. 4. Au participat membrii biroului 

Crucii Roşii sect. 4, comisia de cenzori şi o seamă de voluntari. Preotul Antim de la Patriarhia 

Română a scos în evidenţă activitatea plină de rezultate a inimosului colectiv din sect. 4, care 

a realizat programe pentru ajutorarea bătrânilor, a persoanelor aflate în dificultate, TBC, de 

donare de sânge etc. În cadrul acestor activităţi, au fost evidenţiaţi un număr de voluntari care 

au acţionat la Patriarhie, cu ocazia unor sărbători cum ar fi: Sfintele Paşti, Sf. Dumitru etc. 

Doamna Lucreţia Niţu, este preşedinta Comisiei de Cenzori şi a fost evidenţiată activitatea ei, 

de către preşedintele Crucii Roşii sect. 4, mulţumindu-i totodată. În cadrul colaborării 

respective, Biroul Executiv al Crucii Roşii sect. 4, a luat hotărârea în măsura în care se poate, 

să ajute pe doamnele din cadrul clubului FAPTE. Au fost trimise din partea Crucii Roşii sect. 

4 diverse pachete cu alimente. 

În data de 22.05.2007, prof. dr. Dumitru Colen, preşedinte la Federaţia Naţională a 

uniunii Pensionarilor din România, a discutat la club despre situaţia pensionarilor. Dânsul a 

mai spus că trebuie să se stabilească o pensie minimă garantată, să se facă o reformă în 

sănătate; s-a vorbit despre alungarea a peste 2.000 de pensionari din casele retrocedate. 

În August 2007, am fost invitată la aniversarea de 85 de ani de la crearea Marii Loji a 

Femeilor de Rit Scoţian, Vechi Antic şi acceptat, mare maestră fiind d-na academician Maya 

Simionescu. 
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În Septembrie, d-na ing. Gabriela Ionescu ne-a prezentat firma internaţională Amway şi 

detergenţii naturali pe care ar trebui să-i folosim fiecare dintre noi. La club a fost comentată 

cartea lui Radu Cinamar „Viitor cu cap de mort în culisele puterii” şi celelalte volume 

apărute, care vorbesc despre o descoperire epocală din ţara noastră (conform versetului biblic 

„La un moment dat şi pietrele vor vorbi), în Bucegi între Sfinx şi Babele, drept urmare Sinaia 

a devenit oraş european, înainte de integrare. D-na ing. Mirea Daniela ne-a vorbit despre 

experienţele de vindecare paranormale, pe care le practică. Domnul Radu Crăciun, un 

pasionat al Clubului FAPTE, ne-a adus noutăţi apărute la Noul Ierusalim de la Pucioasa. 

Pe data de 16 August 2007, am fost invitată la seminarul „Zilele Femeii întreprinzător” 

la Buzău, unde am împărtăşit din experienţa proprie, doamnelor prezente. Oficiul Teritorial 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Galaţi s-a desfăşurat la Buzău în Sala de 

Conferinţe şi s-a adresat unui număr de 55 de participanţi, reprezentante ale mediului de 

afaceri din judeţele Buzău, Brăila, Galaţi şi Vracea, femei de afaceri manager şi antreprenor, 

doamne care doresc să iniţieze o afacere, precum şi persoane în căutarea unui loc de muncă. 

Seminarul de la Buzău şi-a propus ca obiective: dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

împărtăşirea experientelor de afaceri pozitive şi mai puţin pozitive, informare la zi privind 

oportunităţile de dezvoltare a afacerilor, prezentarea posibilităţilor de finanţare naţională şi 

europenă pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi nu în ultimul rând promovarea schimburilor 

de experienţă şi stabilirea unor legături parteneriale solide. Am fost însoţită de d-na Tatiana 

Isoo Ciumag, preşedinte executiv şi de d-na juristă, director de imagine a Asociaţiei FAPTE, 

Camelia Mihaela Aniţa. 

În luna Septembrie am onorat invitaţia de la Asociaţia Umanitară EquiLibre împreună 

cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, să sărbătorim 

împreună Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Invitat special a fost doamna Lucky 

Marinescu. 

În perioada de 30.11-1.12.2007, am fost invitată şi am participat la Programul „Femina 

Vip Braşov 2007”, Sesiunea CAFA de la Braşov, unde s-a dezbătut tema „Femeia în 

politică”. 

În data de 04.12.2007, Asociaţia FAPTE a organizat o Conferinţa, avându-l ca invitat de 

onoare pe domnul prof. univ. dr. Constantin Teodorescu, care a expus două teme de interes 

naţional, cu titulatura: „Poluarea electromagnetică; cauze, patologii, remedii” şi „Învăţarea 

sugestiv accelerată. Metodă holistică de preaînvăţare contemporană”. Regula Clubului de 

Femei FAPTE este că persoanele invitate sau care vin pentru prima dată la Club şi doresc să 

se prezinte şi să ţină „un cuvânt”, au întotdeauna prioritate. La club s-a arătat că femeia – om – 

reprezenta nu numai raportul numeric şi viitor al societăţii, dar prin forţa ei intelectivă, prin 

rolul ei în familie şi pentru familie prin implicaţiile ingenioase pe care le are pe plan social, 

moral, creştin, prin dovezile obiective de bună credinţă, corectitudine, abnegaţie, spirit de 

observaţie, seriozitate, în modul de a privi viaţa, cu implicaţii adânci în toată complexitatea ei, 

trebuie să înceapă să se implice în toate aspectele vieţii socio-morale. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2008 

 

După o mică vacanţă, activitatea clubului s-a reluat la sediu. S-a lucrat la site-ul 

clubului FAPTE, care după 10 ani de activitate a realizat multe activităţi deosebite. Membrii 

clubului au participat la diverse activităţi culturale, cum ar fi „Sărbătoarea Mărţişorului”, la 

şedinţa sect. 4 a Partidului Noua Generaţie, şi anume la alegerea noului primar, la şedinţa de 

la „Lumea Misterelor”. 

În data de 04.03.2008, după rugăciunea colectivă „Tatăl nostru”, d-na Elena Pod a 

dăruit mărtişoare tuturor doamnelor prezente la şedinţă, mărţişoarele fiind dăruite din partea 

fostului primar al sect. 2, Neculai Onţanu. Am împărţit flori doamnelor din sală. În aceeaşi zi, 

la club s-a ţinut un moment de reculegere pentru morţii de la cutremurul din 4 Martie 1977, 

care s-a soldat cu 1.057 de morţi şi 10.000 de răniţi. De asemenea, membrele clubului se 

bucură şi de sprijinul doamnei Elena Pod, care lucrează la Serviciul Social, ajutându-i pe cei 

sărmani şi fără posibilităţi materiale.  

În data de 11.03.2008, d-na Mioara Vlad s-a ocupat de activitatea culturală a clubului, 

împărţind bilete la teatru doamnelor prezente. D-na Victoria Neacşu a făcut un rezumat pe 

tema „Legea atracţiei”, unde este specificată gândirea pozitivă, dragostea pentru aproape, 

eliminarea energiilor negative din organism etc. Fiind doamne mai în vârstă, la club se discută 

frecvent despre hipertensiune, boli şi alimentaţie. D-na Ioana Constantin a dezbătut tema 

„Legea Nonrezistentei”, în care spune: „Să nu te opui niciodată unui rău cu un rău”. Asociaţia 

FAPTE fiind pe locul 10 în Gala ONG-urilor, am primit o diplomă de la Biserica Ortodoxă, 

de la Prea Fericitul Daniel, pentru omenie. 

În data de 18.03.2008, d-na Ivan Aurora a donat clubului îmbrăcăminte pentru femei şi 

bărbaţi. 

În data de 25.03.2008, am citit un AVERTISMENT, privitor la neprolificarea armelor şi 

stadiul de înarmare al ţărilor, a dialogului pe probleme majore, găsindu-se astfel soluţiile 

optime pentru toată omenirea. Această AVERTIZARE a fost trimisă tuturor instituţiilor 

statului.  

În data de 01.04.2008, la club au fost următoarele invitate: d-na Supcova Vera 

(Asociaţia Coral Club) şi d-na dr. Moraru Lidia D-na Supcova Vera a făcut în acea zi la club o 

demonstraţie cu un aparat de măsurat impurităţile din apă.  

În data de 08.04.2008, la club a fost invitat Părintele  Neculcea, de la parohia Inoteşti, 

judeţul Prahova. În aceeaşi zi, d-na Marga Dumitrescu Frasin a dezbătut la club o tema scrisă 

de ea, „Postul Paştelui”. Părintele Neculcea a vorbit la club despre post, rugăciune, despre 

credincioşii din parohia sa, a vorbit despre apropierea dintre oameni prin credinţă, prin frica 

de Dumnezeu: „Fapta mea este până la mâna Lui”, a povestit Părintele despre Părintele 

Galeriu. 

În data de 15.04.2008, d-na Ana Meiu a făcut o scurtă prezentare, ea participând la toate 

şedinţele Congresului Internaţional de Dacologie. 

În data de 6.05.2008, au fost prezenţi invitaţi ca d-na Ilmije Geamai, preşedinta 

Femeilor Musulmane. D-na Maria Caraman a discutat la club cu doamnele, să ceară 

guvernanţilor să introducă un articol de lege referitor la insultă, murdărie etc. 
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În data de 13.05.2008, d-na Ioana Constantin a participat cu o invitaţie primită din 

partea preşedintei femeilor musulmane, Ilmije Geamail, la sărbătoarea femeilor musulmane 

„Mama”. La aceasta întâlnire au participat invitaţi din mai multe ţări, precum Turcia, Italia, 

Grecia, România, care au scos în evidenţă rolul mamelor în societate şi familie. De asemenea, 

Silvia Marin a anunţat la club că vor avea loc o serie de concerte religioase susţinute la 

Ateneul Român în luna mai. 

În data de 13.05.2008, am fost invitată la Academia Oamenilor de Ştiinţă, la 

simpozionul „Ştiinţa şi religie”. În aceeaşi zi, Marga Dumitrescu Frasin a organizat o tombola 

cu cărţi scrise de ea, una din ele numindu-se „Eu şi casa dintre drumuri”. 

În data de 27.05.2008, la club a fost în calitate de invitat d-na Smaranda Cazan Livescu 

de la Organizaţia Femeilor de Pretutindeni, UNIFERO. În cadrul acestei şedinţe, s-a discutat 

şi am propus ca Smaranda Livescu să conducă Asociaţia FAPTE şi să devină preşedinta 

Clubului FAPTE. Smaranda Livescu a înfiinţat în America Asociaţia de Femei UNIFERO. 

În data de 03.06.2008, la club au fost invitaţi domnul Mihai Bala şi d-na Negrea 

Cornelia de la Cenaclul literar. 

În data de 19 Iunie, împreună cu doamnele Camelia Aniţă şi Andreea Moise am 

participat la Seminarul despre folosirea internetului şi a portalului E-simplu pentru 

promovarea afacerilor. 

Asociaţia FAPTE-AFAR a fost invitată la Vatra Dornei în perioada 26-29 iunie 2008, la 

conferinţa UNIFERO, preşedintă Smaranda Cazan Livescu.  
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2009 

 

Asociaţia FAPTE-APAR – ASOCIAŢIA FEMEILOR PENTRU ACTIVITĂŢI 

POZITIVE, TOLERANŢĂ ŞI EDUCAŢIE a FEMEILOR DE AFACERI din ROMÂNIA a 

aderat la apelul lansat de Salvaţi Copii la soluţionarea pe cale paşnică a actualei crize, care 

pune în pericol vieţile copiilor şi familiilor din Gaza şi ale celor din zonele israeliene 

ameninţate de atacuri. Salvaţi Copiii a solicitat părţilor implicate încetarea ostilităţilor, 
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inclusiv a atacurilor aeriene şi terestre din Israel şi a atacurilor cu rachete din Gaza. De 

asemenea, organizaţia a lansat un apel pentru strângerea sumei de 10 milioane USD şi a 

solicitat accesul liber pentru acordarea de ajutor umanitar copiilor şi familiilor aflate în 

pericol. Încetarea măcelului, Nu, Războiului! 

Miercuri 11 Februarie 2009, orele 18:00, Familia Scînteie m-au invitat și am fost la 

Filarmonica George Enescu, la spectacolul „Shakespeare”, în cadrul Confluenţei Artelor, 

împreună cu alte doamne, realizat de Cristina Vasiliu. 

Asociaţia FAPTE a trimis d-nei Alina Dumitru de la Salvaţi Copiii un e-mail, 

alăturându-se demersului celor de la Salvaţi Copiii, la apelul lansat pentru soluţionarea pe cale 

paşnică a actualei crize, care pune în pericol vieţile copiilor şi familiilor din Gaza şi ale celor 

din zonele israeliene ameninţate de atacuri. 

Asociaţia FAPTE a protestat împotriva implementării cipurilor biometrice în documente 

(paşapoarte, permise de conducere auto, cărţi de identitate) şi în fiinţa umană. 

Asociaţia FAPTE a luat atitudine şi a trimis semnături pe Petiţie online, împotriva 

„Codex Alimentarius”, ce urmează a fi adoptat în decembrie 2009, deoarece această Lege 

intenţionează să pună în afara legii orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii, cum ar fi 

terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi tot ceea ce ar putea 

constitui mai mult sau mai puţin un potenţial concurent pentru industria chimiei farmaceutice, 

a desfiinţării sistematice a inovatorilor ştiinţifici independenţi din ultimii 50 ani. 

Am participat la mitingul pentru spaţiile verzi, care a avut loc marţi, 17 februarie, ora 

08:30, în Parcul Izvor (vis-a-vis de Palatul Parlamentului), ca reprezentantă a Asociaţiei 

FAPTE și la mitingul „Dacă vă pasă de Legea ce apără monumentele istorice”. 

Asociaţia FAPTE a trimis semnături pe Petiţie online împotriva vaccinării fetiţelor 

românce cu un vaccin netestat. 

Am fost prezentă la o dezbatere publică în Parlament cu privire la un proiect de lege ce 

are în vedere promovarea turismului ecologic în România, care a avut loc marţi 24 martie 

2009, ora 15:00, la sala de şedinţe a Grupului Parlamentar Liberal din Camera Deputaţilor.  

Am fost invitată în Atlanta de d-na profesor Smaranda Livescu Cazan, preşedinta 

UNIFERO în data perioda 26-28 Iunie 2009, la cea de a 2-a Conferinţă UNIFERO, Inc, a 

cărei tematică este Unitate în Diversitate a Femeilor Românce de pretutindeni; Specific şi 

Universalitate la Femeile Române şi din alte Grupuri Etnice. 
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REZUMAT ACŢIUNI – ANUL 2010 

 

Asociaţia a luat atitudine împotriva pro-avorturilor, pro-homosexualităţii şi îngrădirii 

libertăţilor religioase, trimiţând în data de 26.01.2010, materialul de mai jos la: Secretariatul 

delegaţiei române la PACE; doamnei Nadia Valentina Ionescu de la Camera Deputaţilor, 

doamnei Mihaela Drăghici de la Senat, Delegaţiei României la Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei. 

F.F. URGENT Privind rezoluţiile ce se urmăresc acum 1 – pro-avort, 2 – pro-

homosexualitate şi 3 – împotriva libertăţilor religioase. 1. Avortul fiind o crimă nu suntem de 

acord cu el. Femeia care vrea să avorteze ar fi bine: – să aducă aprobarea medicului că nu 

poate ţine o sarcină – a familiei că nu doresc copilul – a soţului, prietenului că nu doreşte 

copilul – a preotului, confesorului religios, care îi poate da o dezlegare a acestui păcat de 

moarte sau o poate convinge să nască şi să-l dea unei familii care-şi doreşte un copil. Astfel 

vina este a lor, nu a dumneavoastră şi a noastră, care nu vrem să fim părtaşi la crime colective. 

Vom da socoteală pentru fiecare păcat individual, dar pentru păcatul colectiv, nu vom ieşi din 

iad în veci. Referitor la pro-homosexualitate 2. Vă rugăm să aveţi în vedere că dacă vreunul 

din copiii sau nepoţii dumneavoastră dragi, la o vârstă fragedă, sunt agresaţi de homosexuali, 

nu vă veţi putea îndrepta împotriva agresorului, că avea dreptul, fără a exista vreo interdicţie 

în acest sens. După majorat, omul e liber fiecare să facă ce vrea, deşi medical, anusul nefiind 

elastic ca vaginul, se va ajunge la anus contra naturii în timp! Dacă o femeie, un bărbat e 

abuzat de un homosexual, fără voia sa şi nu are lege pentru a fi protejat, nu are cale legală de 

a pedepsi agresorul. Cei care sunt majori şi fac acest lucru e problema lor, atât timp cât ei 

doresc aceasta e păcatul lor, dar nu şi al nostru ca să fim de acord cu aceste lucruri care nu 
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sunt conforme cu legile divine ale tuturor religiilor. Referitor la îngrădirea libertăţilor 

religioase 3. Dumnezeu ne face cunoscut că am primit chip divin şi lumină divină, doar 

fiinţele ce conduc cu El universul, nu şi alte fiinţe de pe alte planete. Pământul e o şcoală. 

Avem încercări de dimineaţa până seara şi Lucifer cu oamenii lui vor să îi demonstreze Lui 

Dumnezeu că nu suntem vrednici de lumina divină. Mental, trebuie să nu ne grăbim, căci el 

are voie să ne ispitească. Noi nu trebuie să primim, ci trebuie să înlăturăm orice mesaj negativ 

(ce contravine Lui Dumnezeu). Oamenii trebuie să se încarce pozitiv, cu lumină de la 

Dumnezeu, nu negativ, ca să ne împlinim menirea de a ne îndumnezei, pentru a ajunge la 

lumina veşnică, indiferent de calea pe care am ales-o, funcţie de religia în care ne-am născut. 

Dorim ca delegaţia română care vine dintr-o ţară majoritar creştină, superioară din punct de 

vedere religios, căci urmează legilor Fiului Lui Dumnezeu, Noului Testament, să se impună în 

Parlamentul European, unde se pare că au pătruns mulţi oameni care nu fac diferenţa între 

bine şi rău, făcând inconştient voia lui Lucifer. Ne rugăm pentru reuşita dumneavoastră şi îl 

rugăm pe Dumnezeu să vă ajute să faceţi voia Lui. Preşedinte, Ec. Marcela Ghiulbenghian. 

În data de 24 Iulie 2010, am fost invitată la Hotel Royal Bucureşti de către Asociaţia 

Surori Musulmane, la „Conferinţa Femeia Musulmană”. Printre invitaţii de seamă s-au 

numărat: Av. Familia Fatma – ARSLAN din Olanda; prof. dr. George Grigore; prof. dr. 

Anton Caragea; drd. Alina Isac; dr. Albu Al- Ola. 

Domnul Costel Măgureanu la una din întâlnirile săptămânale ale Asociaţiei FAPTE – 

Asociaţia Femeilor Pozitive pentru Toleranţă şi Educaţie în România, vorbind doamnelor 

despre GNLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citind Evangheliile apocrife (cele traduse din Vatican, cât şi cele retransmise de Iisus 

lui Jacob Lorber şi alte transmisii celeste de la sfinţi, preoţi etc.) am găsit multe lucruri pe 

care lumea nu le ştie şi în site-ul Fundaţiei, am introdus în capitolul Forum, diverse informaţii 

folositoare tuturor, pe care doresc să le împărtăşesc tuturor oamenilor, care la fel ca şi mine au 

avut parte de educaţie spirituală, interreligioasă şi de legătură între cultura materialistă, 

ştiinţifică şi cea spirituală. 

– A1 – Religiile lumii şi textele lor sacre; 

– A2 – Despre Creaţia lui Dumnezeu; 

– A3 – Un abecedar spiritual; 

– A4 – Porunci divine; 

– A5 – Sănătatea în textele sacre; 

– A6 – Profeţii; 
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– A7 – Minuni; 

– A8 – Câteva pilde, învăţături; 

– A9 – Apocalipsa azi; 

– A10 – Politica lui Dumnezeu; 

– A11 – Diverse; 

– A12 – Bibliografie (recomandată); 

Nu mă consider un specialist în acest domeniu, dar mi-aş dori ca această carte să fie un 

mic îndrumar al culturii interreligioase pe care trebuie să-l aibă orice om cu carte. Toate 

aceste informaţii sunt preluate din diverse surse, din mesaje primate pe internet, în facebook, 

din ziarul „Lumea misterelor” şi mulţumesc tuturor care au preocupări pentru a difuza 

cuvântul lui Dumnezeu, minunile, profeţiile, pildele din ziarul „Lumina”. 

Cer iertare celor pe care nu i-am menţionat şi eu le-am preluat informaţia (nu cu intenţia 

de a mi-o însuşi, ci pentru a o duce la câţi mai mulţi oameni, avizi de cunoaştere, care ne-a 

fost interzisă în perioada comunistă. 

 

 

    

    

Aici am botezat un musulman 
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Aici am botezat o evreică la dorinţa ei, după ce am explicat 

Tainele lui Iisus la Clubul de femei FAPTE 

 

    

Am cununat un olandez cu o româncă, Duminică Claudia Keuterman 

 

    

    

La cununie după 25 de ani a fam. Lefter George şi Nora 
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          Am botezat un copil al Danielei Ștefan,  

                  Gabriel-Costin de la Fundaţia ...  

 

    

 

  Am botezat 3 copii de etnie romă ai fam.  

  Manu Ion și Rodica, Ion, Costică, Cristi 

 

    

Am botezat-o pe Amira Marcela, nepoata Vioricăi 
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Am cununat şi botezat un catolic african cu o româncă care avea 2 copii 

 

 

    

    

Finii mei din Elveţia, nepoţii generalului Cibu, care în vacanţă 

au stat la vila din Sinaia (pe care o închiriasem) 
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Finii din Elveţia pe care i-am cununat şi le-am botezat copiii lui Nicuşor Cibu 

 

    

    

    

                                                                       Fam. Anastase, cununaţi de noi 
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Fam. Suvorov, cununați de noi împreună cu Părintele Ionică Cristescu 

 

    

     Finii noștri, fam. Bărbieru, cununați de noi     Fam. Ionică și Mariana Bărbieru, cununați 

                                                                                    de noi, cărora le-am botezat și copiii 
 

    

     Fam. Aurel și Anca Preda, cununați de noi            Fam. Mădălina și soţul Stoicovici, 
                                                                     cununați de noi 
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       Fam. Mocanu Cornel și Geta, cununați de noi            Fam. Manta, cununată de noi 

 

    

Și fiica lor Oana, botezată de noi 

 

 

Fiica preotului Ciomârtan Luiza, căsătorită Foca, 

pentru care am fost la Dorohoi ca să-i cununăm 

 

 



387 
 

    

   

Părintele Ciomârtan cu soția – socru mic, tatăl Luizei, căsătorită Foca 

 

    

Nași la familia Panțâru Bogdan, vecinii noștri 
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Nași la familia Gabi și Mariana Barabaș 
 

    

Nași la sora nașei noastre de cununie, Geta Ionescu 
 

    

Nași la fetița Getei Ionescu, la un an când i-am rupt turta finuței Marcela  
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                 Nași la nepotul nostru,          Nași la fam. Poțincu Florin și Ileana și la copiii 
               Comșa Traian cu Daniela                            lor, Mihai și George 
                           Bărbulescu                    
 

    

               Nași la familia Enache Monica                Edmond George nașul celei de-a doua 

                                                                                  fetițe a Pr. prof. univ. dr. Istodor G. 
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La 50 de ani de la cununia fam. Hristu Mihai şi Ionelia, 

cununaţi de mine şi de nepotul Radu Enăchescu 
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Nași la cununia fam. Stănică, în 25 mai 1998 
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Nași la cununia fam. Stănică, la 25 de ani de la cununia religioasă în 17 februarie 2015 
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  Alți fini ai fam. Ghiulbenghian; 

 

- Ionică+copiii + Jirair Grumezescu(fostă Ionica Ştefan); 

- Căldărușe Dumitru +Ana Maria+Monica; 

- Unterfinger Camelia – Germania; 

- Dumitriu Rodica +Cosma; 

- Oprea Nicu Marin+Geta; 

- Vija Margareta; 

- Ivan Ana Ştefan Jirair+Carmen Octavia Maria; 

- Demeter Elena Și Florea Ştefan; 

- Bucătaru; 

- Ninciuleanu Doinel+Elena+Jirair+Iulică; 

- Stavarache Elena +Ion; 

- Rădulescu Magdalena; 

- Filotti Ilie- Doina ; 

- Nicu; 

- Costea Marian; 

- Ghiţă Gheorghe Şi Coralia; 
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