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1- După obţinerea hotărârii jud. a Fundaţiei "Casa Religiilor", a avizului Ministerului Culturii şi al
Ministerului Cultelor, la Patriarhia Bisericii Române din Bucureşti, a avut loc prima acţiune a Fundaţiei
“Obţinerea binecuvântării P.F. Teoctist”, care a zis Doamnei Marcela Ghiulbenghian: Îmi place ideea ta,
dacă-i de la Dumnezeu, eu te binecuvântez! Păstrează legătura cu P.S. Vicenţiu Ploieşteanul!”
2- La Biserica Armeană din Bucureşti, Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost la IPS
Arhiepiscop Dirayr Mardichian pentru a-i expune ideea Fundaţiei. Cu ocazia, vizitei Preş. Armeniei
Levon Petrosian în România cu soţia, însoţit de IPS Keşişian - Preşedinte la Consiliul Ecumenic al
Bisericilor din Geneva, Doamna Marcela Ghiulbenghian a oferit o masă festivă la Restaurantul “Doina”
din Bucureşti. Au fost prezentate ideile Fundaţiei acestuia şi IPS Keşişian a fost încântat de idee şi a
binecuvântat-o pe Doamna Marcela Ghiulbenghian, spunându-i că acest dialog este dorit, statele au depus
bani şi pentru organizarea globalizării religiilor.

3.a.- La Liceul Lazăr din Bucureşti, are loc promovarea obiectivului Fundaţiei la seminarul
organizat de Banca Religiilor “Biblia şi Drepturile Omului”, iniţiat de Banca Religiilor şi Centrul
Internaţional al Religiilor, Preşedinte Domnul Dr.ec.Ion Popescu. Au fost prezenţi reprezentanţi de la
toate cultele din România şi ai mass mediei. A fost mediatizată ideea unui dialog permanent al religiilor,
care a fost foarte bine primită.

3. b.- În iulie 1995, Preşedinta Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, Doamna Marcela
Ghiulbenghian a acordat la Banca Internaţională a Religiilor diplome absolvenţilor Academiei de Studiu
Internaţional al Religiilor.

4.a.- Pentru concesionarea de către stat a unei suprafeţe mari de pământ pentru sediul unui viitor
centru Mondial al Religiilor, a fost solicitat Parcul Herăstrău, Primarului Sectorului 1, Domnul Flor

Pomponiu, care i-a adus la cunoştinţă că ideea e frumoasă, a aceptat să fie chiar membru fondator al
Fundaţiei, dar nu poate fi concesionat nici un parc pentru construcţie, întrucât sunt în acest sens convenţii
internaţionale.
- Aceeaşi discuţie pentru concesionarea unui teren a avut loc cu Domnul Prof.Dr. Vâlceanu,
Prefectul Bucureştiului, pentru Parcul Tineretului.
- Relatându-i Domnului Primar al Comunei Vidra, Domnul ing. Apostoloiu Emil, obiectivul
Fundaţiei, acesta a făcut cunoscut Fundaţiei un teren deosebit, (înconjurat de o apă foarte limpede, alb
bleu, în care se vedeau şi pietrele), de circa 97 de ha. Acesta aparţinea acum ţăranilor împroprietăriţi,
după revoluţie, în urma revendicărilor ca moştenitori.
Terenul se află la 7 km de linia de centură a Bucureştiului (care are şi staţie de metrou la fostul
IMGB, la graniţa între comuna Berceni şi Vidra, care sunt despărţite azi de această apă limpede în formă
de potcoavă, sau Ω, litera omega).
Preţul terenului a fost stabilit la 4.000.000 lei pentru 1 ha, echivalentul atunci al o mie de dolari
americani, deci 0,1 $ pentru un metru pătrat. S-au dat avansuri cam un sfert din valoarea terenului la
oameni, care au fost mulţumiţi, întrucât nu cumpăra nimeni pământ şi fiecare proprietar dorea să vândă o
parte din teren pentru a-şi forma şi un mic capital, vara. De Crăciun s-au plătit cam încă un sfert din banii
negociaţi, de Paşte încă un sfert şi restul la încheierea actelor de vânzare-cumpărare, după obţinerea
titlurilor de proprietate ale fiecărui vânzător în parte.
Circa 3 ani s-au făcut permanent drumuri la Vidra.
Au fost cumpărate circa 50 ha de pământ.
4.b. Preşedinta Fundaţiei, Doamna Marcela Ghiulbenghian, a fost invitată în delegaţie de
Domnul preşedinte Ion Iliescu în vizită oficială prezidenţială în Lituania, Coreea de Sud şi China. Acest
lucru s-a petrecut in urma initiativei de a organiza primul top al patronilor.

4.c. În octombrie 1994, Doamna Preşedintă Marcela Ghiulbenghian a fost atrasă de Doamna Dr.
Maria Antoaneta Ciochircă în Mişcarea de femei, pentru a uni mai multe ONG-uri de femei.

5 - La sugestia Domnului Ambasador Datcu Ioan şi Domnului Văideanu George, în ziua de
15.XI.1994, a avut loc adunarea generală a fondatorilor Fundaţiei "Casa Religiilor", pentru schimbarea
denumirii Fundaţiei “Casa Religiilor” în "MUZEUL MONDIAL AL RELIGIILOR". S-a întocmit
procesul verbal şi a fost dus la judecătorie, pentru schimbarea denumirii Fundaţiei.

