1995
6- În 10 Decembrie 1995, în urma mediatizării denumirii obiectivelor şi scopului Fundaţiei “Casa
Religiilor”, Pr.Prof.univ.Dr. Stan I. Alexandru, a venit cu propunerea înfiinţării Asociaţiei Pentru Pacea
Religiilor din România (A.P.A.R.). Funcţia de conducere a Asociaţiei Pentru Pacea Religiilor din România a
fost încredinţată Doamnei Marcela Ghiulbenghian, iar Pr.Prof.univ. Dr. Stan I. Alexandru a primit funcţia de
secretar general.
În Asociaţia Pentru Pacea Religiilor din România, reprezentanţii cultelor au primit funcţia de
preşedinţi de onoare sau de dogme.
Toate acţiunile şi îndrumările doctrinare au fost atent monitorizate de Pr.Prof.univ.Dr. Stan I
Alexandru.

12.04.1995
7- La sugestia Pr.Prof. Univ. Dr. Stan Alexandru, Doamna Marcela Ghiulbenghian- Preşedinta
Fundaţiei a format împreună cu Pr.Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan, Asociaţia pentru Pacea Religiilor din
România, cu reprezentanţi de la Cultele din România. Asociaţia devine persoană juridică de drept privat
românesc cu sediul in str. Gral Cristescu nr. 12. Scopul principal este promovarea păcii şi a dialogului
interreligios, interetnic şi interuman în România. S-au întrunit membrii asociaţiei şi a fost semnat
contractul de asociere în data de 14.08.1995, urmând a fi duse la Judecătoria sectorului 1 de către
Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian.
Reprezentanţii religiilor sunt Responsabili doctrinari

7.b. Pentru a putea crea un dialog permanent între liderii ONG-urilor de femei, Doamna Marcela
Ghiulbenghian, Preşedinta Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, creează un Club de femei al Asociaţiei
FAPTE.

8.a.- În vara anului 1995, pentru a marca terenul de la Vidra, care a fost cumpărat, Doamna
Marcela Ghiulbenghian a comandat Domnului sculptor Dumitriu Alfred din Câmpina o troiţă. Fiind foarte
grea, a fost adusă cu camionul, a fost executată o fundaţie din beton pentru a o fixa. Locul, împreună cu
troiţa, au fost sfinţite de IPS Dirair Mardikian şi de Diacon Haic. Ulterior troiţa şi pământul au fost sfinţite
de Pr. Prof.Dr.Stan I. Alexandru, printr-o sfeştanie ortodoxă.

8.b. Doamna Marcela Ghiulbenghian, Preşedinta Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, a fost
invitată în Brazilia împreună cu mai mulţi oameni de afaceri din România, într-o delegaţie
guvernamentală condusă de Domnul Prim Ministru Nicolae Văcăroiu.

24.11.1995
9 - În Sala Centrului Internaţional de Presă, str. Batiştei, Bucureşti, s-a organizat de către Fundaţie
şi A.P.A.R. o conferinţă de presă cu reprezentanţii celor 18 culte existente în ţară şi ai Ministerului Cultelor,
pentru a face cunoscut obiectivul Asociaţiei şi acţiunile ce intenţionăm să le facem.

Acţiunea creării asociaţiei a fost foarte bine primită de toţi şi felicitată conducerea ei. La Conferinţă au
participat foarte multe personalităţi.Conferinţa a fost urmată de un coktail.

8.12.1995
10 - La Sala Palatului din Bucureşti, în prezenţa P.F. Teoctist, Frăţia Ortodoxă Română a
organizat o seară creştină dedicată Sfântului Andrei- Apostolul Românilor şi Sfintelor Sărbători ale
Crăciunului, eveniment la care a fost invitată şi a participat şi Doamna Marcela Ghiulbenghian,
Preşedinta Fundaţiei şi a Asociaţiei A.P.A.R.

