
2006 
6.01.2006 
133  – În casa familiei Ghiulbenghian, ca în fiecare an la această dată fiind Crăciunul armenesc, Doamna  
Preşedintă Marcela Ghiulbenghian a organizat “Sărbătoarea Crăciunului Armenesc”, acţiune mediatizată 
şi la TV Naţional, invitaţi fiind conducerea etniei armene unde este vicepreşedinte Domnul 
Ghiulbenghian Jirair. 

  
134 – Doamna Preşedintă Marcela Ghiulbenghian a fost invitată şi a participat La aniversarea a 25 ani de 

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

    
14.03.2006 
135- 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 ONG. În urma speach-ului ţinut, Ziarul turcesc 
ATATURK I-a luat un interviu preşedintei Fundaţiei şi a fost invitată pentru a vorbi şi în Turcia. 
 
24.05.2006 
136 – Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian, a 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” 

      

      

  
1.06.2006 
137 - La Muzeul Militar, a avut loc  vernisajul Expoziţiei “Donaţii şi donatori”. Doamna Marcela Ghiulbenghian, Preşedinta 
Fundaţiei a fost  sponsorul  principal al acestei acţiuni. 

 

 

3.07.2006 
138. Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian, a fost invitată impreuna cu Pr. Prof. Dr. Stan I 
Alexandru la o conferinţă şi o recepţie organizată de Federaţia Universală pentru Pace, la Hotel Marriott. 
Discursurile au avut ca temă  familia ideală şi construirea păcii. 
 

 



     

       
 
 

  
 23.07.2006 

139. Doamna Preşedintă a Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, a organizat marele eveniment al sfinţirii inaugurale 

(târnosire) a Sf. Mese de Altar şi a Bisericii Sf. Treime – Vidra (amplasata intre comunele Vidra si Berceni, la 7 Km de statia 

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

 

      

    

    

       

       



   

      

    
 
 27.07.2006 

140. Doamna Preşedintă a Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, a fost invitată la OTV la 
emisiunea televizată  a Doamnei Felicia Munteanu pentru a-şi exprima opinia cu privire la mai multe 
probleme spirituale. 

 
3. 08.2006 

141.Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de Doamna Felicia Munteanu la emisiunea 
televiziunii DDTV unde s-a facut posibila prezentarea Fundatiei si obiectivele acesteia. 

 

27.08.2006 

142. In duminica acestei date la emisiunea Spirituala a T.V.R.  1  a fost mediatizata actiunea de 
tarnosire a Manastirii Sf, Treime din Vidra. De asemeni a fost prezentata Fundatia si obiectivul ei 
impreuna cu initiatoarea- Doamna Presedinta Marcela Ghiulbenghian. 
 

4.09.2006 

143. Presedinta Fundatiei Tezaurul Sacru al Religiilor, Marcela Ghiulbenghian , membra a 
Clubului UNESCO a fost invitata pentru a participa la prezentarea lucrarii in 2 volume; “Emanciparea 
femeii romane”  a Doamnei Stefania Mihailescu. Primul; volum a fost editat cu ajutorul D-nei Marcela 
Ghiulbenghian .La Club Doamna Marcela Ghiulbenghian  a fost invitata de a prezenta manastirea  care a 
construit-o si ce inseamna tarnosire.Cu care ocazie a fost prezentata pe scurt Fundatia si ce a realizat pana 
in present Doamna Marcela Ghiulbenghian.Doamnele de la Clubul UNESCO au avut un autobuss pentru 
a merge la Manastire. 

 

14 Noiembrie 2006 

144.  A avut loc Simpozionul „Codul spiritual moral al religiilor,  temelie  pentru  prezent şi 
viitor”, în sala FCER din str. Popa Soare nr. 18, în ziua de marţi 14 nov. 2006, 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 
 

Doamna Marcela Ghiulbenghian a deschis şedinţa şi a dat cuvântul Domnului Prof.univ.Dr. Toma 
George Maiorescu, care a dezbătut tema „Codul spiritual moral al religiilor,  temelie  pentru  prezent şi 
viitor”. 

Domnul Deputat Ioan Alexandru Rus a luat cuvântul şi a vorbit despre Religia Monoteistă şi de 
îmbinarea politicului cu religia. 

Doamna consilier în Parlamentul României şi Preşedintă - Fundaţia Internaţională 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 începe 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. 

Domnul Consilier Stanimir Petcov  de la Ambasada Bulgariei a ţinut un mic discurs despre 
aderarea României şi Bulgariei la UE. 

Domnul consilier Ali Akbar Farazy – Ambasada Iraq, mulţumeşte pentru invitaţie, aducând în 
discuţie conceptele despre îngăduinţă şi respect pentru aproapele nostru. 

Doamna Mira Nicolici, consilier la Ambasada Serbiei , mulţumeşte pentru invitatie şi recunoaşte 
importanţa religiei şi impactul acesteia în întreaga lume. 

Domnul Prof. Vasile Morar vorbeşte despre importanţa conceptului de morală deschisă şi de 
existenţa patologiei religioase. 

Domnul 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 D-nei Dr. Senator Elena Preda, a luat cuvîntul 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. 

Domnul Corneliu Leu, preşedintele Fundaţiei Arhiepiscop Grigorie Leu, a luat cuvîntul despre şi 
susţine ideea Domnului Toma George Maiorescu cu privire la codul morar al religiilor şi vorbeşte despre 
conceptul de societate civilă. 

Domnul 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. 

Domnul Hari Culler, discuta 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. 

Domnul general Constantin Dumitru participă cu o scurta expunere cu titlu"Este nevoie de religie? 
De ce religie?" Expunerea isi propune sa incerce un raspuns la intrbarea: De ce religie intr-o lume 
moderna in care stiintele si evolutia tehnologica au atins cote de inalta performanta.Este religia un 
anacronism in lumea moderna,o prezenta mentinuta mai mult din traditie decat din convingera necesitatii 
ei astazi?Cum explicam cele doua tendinte vizibile astazi- una a revenirii in forta a unor optiuni pentru 
religie,mai ales la tineret si alta a unei lumi"fara Dumnezeu"?Putem spune ca ne aflam in pragul unei noi 
spiritualitati? 

Domnul Mărăşanu Grigore vorbeşte despre importanţa Codului Ecumenic, spunînd că în 
ecumenism trebuie să existe toleranţă, reciprocitate, care reprezinta esenţa lui. 

Domnul consilier Attila Klarik din partea  Domnului 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. 

Domnul Manea Gheorghe, din partea revistei Albina Românească vorbeşte despre religie şi 
dezvoltarea economică socială şi protecţia mediului. 
Pr.Prof. Drăgusin Gheorghe, 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 dipl. 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 Ghiulbenghian Marcela. Ţine să precizeze că nu 
acceptă dogmele şi doctrinele considerîndu-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, punînd accentul 
pe faptul că Dumnezeu poate fi înţeles cu sufletul nu cu inima. 

După pauza de masă, Doamna Marcela Ghiulbenghian preşedinta Fundaţiei Tezaurul Sacru al  
Religiilor a prezentat materialele trimise de Domnul Dr. Geo Stroe - Academia Dacoromână:  CODUL 
LUI  ZAMOLXE, urmat de materialul „Codul spiritual moral al religiilor, temelie pentru prezent şi 
viitor” trimis de Doamna  Prof.Rodica Stănculescu de la Colegiul Naţional Octavian Goga Sibiu. 

De la Arhiepiscopia Romano Catolica Bucuresti, s-a primit un material care face referire la 
„Codul spiritual moral al religiilor, temelie pentru prezent şi viitor”, punctînd 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 rînduit ca tot neamul omenesc să locuiască pe toată faţa pămîntului; au de 
asemenea un singur scop ultimo, pe Dumnezeu, a cărui providenţă, ale cărui dovezi de bunătate şi planuri 
de mîntuire  îi îmbrăţişează pe toţi. 
În urma discuţiilor, s-a semnat un protocol de convergenţă spiritual-morală. 

Doamna Minodora Ilie, preşedinta Fundaţiei Omenia, a înmînat diplome pentru omenie şi 
reconciliere, Pr.Prof.Dr.Stan I. Alexandru, D-nei Marcela Ghiulbenghian, Domnul Prof. univ.Dr. Toma 
George Maiorescu şi Domnului consilier Ursu de la Comisia Naţională UNESCO. 
 

Acest eveniment a fost publicat in bulentinul “Viata Cultelor” 677 din 12 Decembrie 2006, si in 

Realitatea Evreiasca nr. 266-267, din 24 ianuarie 2007 

 
 
16-18 Noiembrie 2006 

145.Doamna Marcela Ghiulbenghian  a fost invitata la Parlamentul Romaniei, Camera 
Deputatilor, unde a participat la ziua de rugaciune "Micul Dejun cu Rugaciune" impreuna cu 
reprezentanti ai tuturor religiilor, personalitati politice din toate partidele, representanti ai mass mediei 
romane. 

 
18 Noiembrie 2006 

146. Sambata, 18 Noiembrie 2006, Doamna Marcela Ghiulbenghian  a fost invitata la parastasul 
de pomenire al familiei Brătianu, care s-a tinut in Vila Florica din localitatea Stefanesti, judet Arges. 

 
 


