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La  alegerile  parlamentare  din  28  noiembrie  2004,  din  partea  minorităţii 
naţionale a evreilor, reprezentată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, a 
fost ales Deputatul Dr. Aurel Vainer, născut la 10 ianuarie 1932, în Ştefăneşti, Judeţul 
Botoşani. De profesie economist, cu gradul ştiinţific de Doctor în Economie, a lucrat 
timp de 28 de ani în cercetarea economică din România, fiind Cercetător Ştiinţific 
gradul I.

Dr. Aurel Vainer a început activitatea sa parlamentară prin a conduce, timp de 
o săptămână, lucrările Camerei Deputaţilor, în calitate de Preşedinte de Vârstă.

Pe  parcursul  perioadei  de  4  ani  a  Legislaturii  2004-2008,  Deputatul  Dr.  Aurel 
Vainer a realizat o cuprinzătoare activitate parlamentară în :

• Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
• Comisia  “Politică  Economică,  Reformă  şi  Privatizare”,  având  calitatea  de 

Vicepreşedinte, de la începutul Legislaturii
• Plenul  Camerei  Deputaţilor,  cu  numeroase  intervenţii  în  susţinerea  unor 

iniţiative  legislative  proprii,  în  apărarea  intereselor  populaţiei  evreieşti,  în 
susţinerea şi sprijinirea unor proiecte de legi care privesc progresul general al 
societăţii româneşti, precum şi al unor domenii de activitate specifice.

• Prezentarea Declaraţiilor Politice şi Interpelărilor parlamentare pe teme vizând 
reprezentarea şi apărarea intereselor populaţiei evreieşti din România.

• Dezbateri  privind  Comemorarea  Holocaustului  şi  în  combaterea 
antisemitismului, rasismului şi xenofobiei.

• Realizarea de contacte internaţionale pe linie parlamentară, pentru afirmarea 
României în lume, corelat cu problemele integrării în Uniunea Europeană şi în 
N.A.T.O.

• Implicarea în activităţile unor Comisii speciale “ad-hoc”
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• Grupurile  Parlamentare  de  Prietenie  :  “România-Israel”,  “România-Brazilia”, 
“România-Irlanda”.

Deputatul Dr. Aurel Vainer a iniţiat şi a susţinut cu succes propuneri legislative 
care au devenit legi, cu implicaţii importante pentru evreii din România şi din alte 
ţări. De amintit în acest sens :

 Legea  489/2006  privind  Libertatea  religioasă  şi  regimul  general  al 
cultelor din România

 Legea  nr.  204/2007    pentru  modificarea  şi  completarea  a  O.U.G. 
105/1999,   prin  care  s-a  asigurat  majorarea  îndemnizaţiei  pentru 
persoanele care au suferit din motive etnice în perioada 1940-1945.

 Adoptarea ca lege a O.U.G. 31 /2000

Îndeplinind  din  luna  septembrie  2005,  în  urma  Congresului  Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, funcţia de Preşedinte al Federaţiei, Deputatul 
Dr. Aurel Vainer, a desfăşurat o amplă activitate în ţară şi străinătate, în interesul 
Comunităţilor Evreieşti din România, străduindu-se să îndeplinească atribuţiile care 
decurg  din  cele  două  funcţii,  într-o  simbioză  organică.  În  acest  sens,  sunt  de 
menţionat şi numeroasele contacte şi întâlniri avute cu evreii din diferitele localităţi 
ale României.

În fine, este de amintit şi faptul că, fiind în toţi aceşti ani, membru al Colegiului 
de  Conducere  al  Camerei  De  Comerţ  şi  Industrie  a  României  şi  al  Camerei 
Municipiului Bucureşti, s-a aflat în permanenţă, în apropierea comunităţii româneşti 
de afaceri,  şi  a acţionat,  în Parlament,  pentru sprijinirea soluţionării  unor aspecte 
privind organizarea şi funcţionarea mediului de afaceri din România.

În  calitate  de Candidat  al  Federaţiei  Comunităţilor  Evreieşti  din  România  la 
Alegerile Parlamentare din 30 noiembrie 2008, Dr. Aurel Vainer, ales de Consiliul de 
Conducere,  din  28  septembrie  2008,  îşi  propune  să  continue  activitatea 
parlamentară,  în  Legislatura  2008-2012,  pe  coordonate  similare  celor  mai  sus 
prezentate,  cu  un  accent  special  pentru  dezvoltarea  dialogului  interreligios  şi 
interetnic, pentru identificarea şi sprijinirea unor soluţii de adaptare cât mai bună a 
economiei româneşti la evoluţiile complexe şi complicate ale economiei şi finanţelor 
pe plan mondial şi european.
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Lucrarea a fost concepută şi elaborată de :

• Dr. Aurel Vainer – deputat

• Consilier parlamentar - Rudy Marcovici

• Expert parlamentar -  Valentin Cohen

• Publicist - Iulia Deleanu

• Referent - Valentin Iancu

Lucrarea a fost tipărită cu sprijinul direct al 
domnilor  

• Chiru Gheorghe

• Silvian Horn
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I. Candidat  la Alegerile Parlamentare din 28 noiembrie 2004

CURRICULUM VITAE

al candidatului dr. Aurel Vainer

Date biografice

• Locul şi data naşterii: 10 ianuarie 1932, Ştefaneşti, jud. Botoşani
• Părinţi : Ioina şi Beti Vainer, evrei
• Status marital, căsătorit,  soţia - Anette Vainer

Studii şi specializări

• Liceul Teoretic- Diplomă de bacalaureat 1942-1950
• Academia de Studii Economice-Diplomă de merit 1950-1953
• Doctor in Economie 1966
• Specializare in Marketing, Studierea Pieţei- Paris, Franţa 1968
• Specializare în Medierea Diferendelor Comerciale, Paris,Franţa 2003

Activitate profesionalăActivitate în Comerţul de Stat 1949-1950Activitate în Statistică, Direcţia Centrală de Statistică 1950 -1959Activitate în Construcţii, la I. C.M. nr.3, Bucureşti 1959-1962Activităţi de conducere la Camera de Comerţ  şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti                1990-2004
• Profesor Asociat la Universitatea  “Spiru Haret” , Facultatea de Finanţe şi Contabilitate - Câmpulung Muscel

2000-2008
Activităţi politice
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• Nu este implicat în nici un partid politic 
• Nu a fost agent sau  colaborator al Securității ca poliție politică
• Membru în Parlamentul României, din noiembrie  2004
• Vicepreşedinte la Comisia Politică Economică, Reformă, Privatizare a Camerei Deputaţilor
• Intervenţii în Parlamentul României (2004-2008), inclusiv, discursul preşedintelui de vârstă al Camerei Deputaţilor la deschiderea lucrărilor Legislaturii Camerei Deputaţilor, din decembrie 2004.

Activitate ştiintifică şi socio-culturală

• Cercetare în economia comerţului, marketing
• Participant, cu comunicări, la numeroase sesiuni ştiinţifice, din ţară şi străinătate 

1962-2008
• Studii şi articole pe teme economice şi interviuri (circa 200), în publicaţii româneşti şi din străinătate
• 50 de proiecte şi studii de marketing (singur sau în colaborare)
• 5 cărţi de comerţ interior şi de marketing
• Ultima carte :  „Marketing - de la concepţie, prin cercetare, la acţiune” 
• Expuneri şi intervenţii la manifestări culturale, religioase, educaţionale în cadrul activităţii desfăşurate  la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (2005 – 2008), interviuri în revista Realitatea Evreiască, în presa de limbă română din Israel, Canada, Franţa

Funcţii de conducere

• Camera de Comerţ si Industrie a Romaniei şi a Municipiului Bucureşti :
•

 Vicepreşedinte                   1990-1996
 Prim vicepreşedinte             1996-2002
 Vicepreşedinte                        2002-2004
 Membru în Colegiul de Conducere      1990 - 2005

• Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
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 Membru în Colegiul de Conducere 1995-2008
• Asociaţia Română de Marketing, membru in Comitetul Director  1996-2004
• Societatea Română de Statistică - Vicepreşedinte 2004-…
• Asociaţia Generală a Economiştilor din România, Vicepreşedinte 2006-…
• Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România :

 Membru al Comitetului Director   2004-…
 Membru al Consiliului de Conducere 2005-….
 Preşedinte   2005-…

• Preşedinte Onorific al Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel  2005-…
• Membru în Comitetul Executiv al Congresului Evreiesc European  2005-2007
• Membru în Comitetul Executiv al Congresului Evreiesc European  2005-2007
• Președinte al Consiliului Director Fundația "Caritatea" 2006-…
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Dr. Aurel Vainer, candidatul F.C.E.R. pentru locul de deputat în Parlamentul  
României

Gânduri şi meditaţii autobiografice Printre  personalităţile  evreo-române  contemporane  recunoscute  pe  plan naţional  şi internaţional,  în  ştiinţele economice, numele doctorului  Aurel Vainer  figurează la loc de cinste. 0 argumentează zecile de articole,  studii, comunicări. Nu mai puţin - cărţile sale. Cea mai la suflet  îi este  Marketing - de la concepţie, prin  
cercetare, la acţiune,  apărută în 2002, la Editura Expert. Trebuie spus că dr. Aurel Vainer este un pionier al marketing-ului în România, dornic să se perfecţioneze în acest  domeniu,  atunci  când  asemenea  preocupări  nu  erau  recunoscute  în economia oficială a timpului.Cercetător,  profesor  universitar,  vicepreşedinte  al  Camerei  de  Comerţ  şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti (C.C.I.R.M.B.), din '90 până azi, tot ceea ce dr. Aurel Vainer a realizat, până în prezent, este legat de experienţele fundamentale de viaţă, începând cu idişkeit-tul celor şapte ani de acasă. Fiindcă dr.Aurel  Vainer  a  crescut  într-o  astfel  de  familie.  Heder-ul,  clasele  primare  la Şcoala israelito-română „Narcise Leven", discuţiile pasionate din anii adolescenţei cu colegii, la Liceul „Cultura - Mihail Sebastian", pe fundalul frământărilor legate de idealul  sionist,  au  fost  tot  atâtea  trepte  formative.  Dacă  există  ceva  ce  poate  fi considerat coloană vertebrală a virtuţilor sale de mediator în situaţii dintre cele mai dificile, este preceptul fundamental de conduită în viaţă, moştenit de la părinţi: „Niciodată să nu umileşti un om!". Un principiu ce l-a făcut remarcat ca preşedinte al  Centrului  de  Mediere  a  Diferendelor  Comerciale  şi  preşedinte  al  Comisiei permanente  „Strategie,  Parteneriat,  Etică  şi  Mediere",  în  cadrul  sus-amintitei instituţii. Legături afective (tatăl său a fost, înainte de război, membru în Camera de Comerţ şi Industrie) şi spirituale, de la reactivare până azi, îl implică puternic în destinul ei. „Niciodată n-am vorbit fără a avea mandat", spune candidatul propus de Comitetul de Conducere al F.C.E.R. pentru a ne reprezenta obştea în viitoarea legislatură.  Cuvintele  au  acoperire  în  tot  ceea  ce  a făptuit  ca  reprezentant permanent al C.C.I.R.M.B. în Consiliul  Economic şi Social, organizaţie tripartită, în care  intră  Guvern,  Patronat,  Sindicate,  şi  în  Comisia  de  Dialog  Social  de  la Ministerul Finanţelor Publice.   Şi experienţa Holocaustului şi-a pus amprenta în  perceperea needulcorată a realităţii, ca pentru toată generaţia lui, de altfel. De câte ori nu se revede, cu ochii 
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minţii, copil de zece ani mărşăluind în convoiul de evrei din târguşorul lui, mânaţi într-o direcţie sinistră prin necunoscutul ei, după ce „oameni" în cămăşi verzi au invadat într-o noapte casa tatălui său, Ioina Vainer, şi i-au poruncit să o evacueze! Intrarea  timpurie  în  viaţă  şi  vocaţia  studiului,  stimulată  de  părinţi,  s-au completat,  în  egală  măsură,  ambele  tipuri  de  cunoaştere  conducându-l  spre înţelegerea specială a importanţei relaţiilor riguroase, aproape matematice: este, azi, vicepreşedinte al Societăţii Române de Statistică. I-au ascuţit, în acelaşi timp, capacitatea şahistului de a prognoza şi preîntâmpina viitoarele câteva mişcări ale potenţialului  competitor.  Faptul  de  a  fi  membru  în  Consiliul  Economic Consultativ al preşedintelui României îi indică valenţele de  meritoriu sfetnic în domeniul căruia şi-a dedicat existenţa. După cum, noile promoţii de absolvenţi ai Universităţii  „Spiru  Haret"  şi  ai  Facultăţii  de  Contabilitate  şi  Finanţe  din Câmpulung Muscel vor duce, mai departe, în bagajul lor  intelectual ceea ce au învăţat de la magistrul lor, profesorul Vainer. Nimic mai firesc să declare, imediat după alegerea în calitate de candidat în Parlament la alegerile actuale: „Nu m-am întors în comunitate, pentru simplul fapt că n-am părăsit-o vreodată".Multe sunt frământările acestui economist remarcabil al zilelor noastre, privind forţa modelului  economic,  globalizarea,  interacţiunea între eul  nostru şi  lumea exterioară. „Omul de marketing, încercând să pună de acord cererea cu oferta, în vederea satisfacerii unei pieţe, trebuie să fie un bun mediator, care să poată găsi soluţii  amiabile între parteneri”,  afirmă dr. Aurel Vainer. „În ambele cazuri,  este nevoie să descoperi cele mai bune răspunsuri la  diverse situaţii de viaţă. Şi aici trebuie  să  subliniez  importanţa  dialogului:  cu  prietenul,  cu  partenerul,  cu duşmanul  chiar.  Fiindcă  numai  dialogul  aduce  lumină  şi îmbogăţeşte  viaţa oamenilor.  Cred că dialogul  este  un  mod permanent  de a  învăţa  din experienţa celuilalt.  Am  constatat-o  la  Comisia  permanentă  Strategie,  Parteneriat,  Etică şi Mediere, la Consiliul Economic şi  Social, în care intră Guvern, Patronat, Sindicate ş.a.”. Faptul  de  a  fi  membru  în  Consiliul  Economic  Consultativ  al  preşedintelui României îi indică valenţele de meritoriu sfetnic în domeniul căruia şi-a  dedicat existenţa. După cum, noile promoţii de absolvenţi ai Universităţii „Spiru Haret" şi ai  Facultăţii  de  Contabilitate  şi  Finanţe  din  Câmpulung  Muscel  vor  duce,  mai departe, în bagajul lor intelectual ceea ce au învăţat de la magistrul lor, profesorul Vainer.
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Mesajul F.C.E.R. şi al candidaţilor către evreii din România

IUBIŢI FRAŢI ŞI SURORILa 28 noiembrie 2004, împreună cu toţi cetăţenii României, membrii comunităţilor noastre, care trăiesc aproape în toate judeţele, vor avea posibilitatea într-un autentic spirit democratic, în deplină libertate de gând şi voinţă, să acorde votul lor pentru viitorul preşedinte al ţării, pentru viitorii senatori şi deputaţi.In  baza Constituţiei,  Legea electorală  prevede dreptul  inalienabil  al fiecărei minorităţi naţionale legal constituite de a fi reprezentată în Parlament, de a avea propriul deputat, desemnat în cadrul alegerilor generale.Exercitându-ne  cu  toţii  acest  important  drept  democratic  vom  avea posibilitatea  de  a  exprima,  în  cel  mai  înalt  for  legislativ  al  ţării,  convingerile noastre, în mod argumentat şi ferm, de a sublinia poziţia Federaţiei Comunităţilor Evreieşti  din  România,  pentru  păstrarea  şi  apărarea  identităţii  şi  demnităţii noastre,  militând  pentru  rezolvarea  problemelor  de  existenţă  şi  dezvoltare  a etniei  noastre.  Iată  de ce,  vă adresăm chemarea frăţească,  sinceră  şi  plină de răspundere, de a susţine lista candidaţilor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.  Fiţi alături de noi. Fiţi împreună cu noi, pentru a exprima în mod 
real Vocea comună a evreilor din România.Semnul  nostru  electoral,  MENORA  pe  fundalul  TABLELOR  LEGII, devenite simbol al etniei iudaice, sintetizează cu profunzime idealurile noastre, dar şi felul de a fi al poporului evreu multimilenar, căruia îi aparţinem.Simbolizând lumina  şi  înţelepciunea,  o  continuă  dorinţă  de  bine  şi progres pentru fiecare  membru al  etniei  noastre şi  în acelaşi  timp pentru toţi cetăţenii ţării în care trăim, muncim şi învăţăm mereu, MENORA, acest minunat candelabru  cu  şapte  braţe,  a  devenit  Sigla  noastră  electorală,  pentru  a  ne recunoaşte prin ceea ce avem esenţial: dorinţa de a trăi în pace şi frăţietate, în mod demn şi a pune preţ pe identitate şi cultură iudaică.Având  în  gândurile  noastre  învăţătura  de  spirit  şi  viaţă  a  marilor înaintaşi  evrei, ne revin,  ca o permanenţă de idee şi faptă, cuvintele profetului Irmiahu, cel care a spus că de binele cetăţii în care  trăieşti atârnă binele obştii tale, în Parlamentul României vom da glas preocupărilor şi susţinerilor noastre pentru tot ce va aduce mai bine în această ţară.Totodată, nu vom evita nici un moment şi nu vom economisi mijloacele pentru  a  combate  xenofobia  şi  antisemitismul,  ca  şi  orice  idei  şi  atitudini retrograde.  Amintirea  vie  şi  puternică  a  Holocaustului  din  timpul  guvernării Antonescu  ne  obligă,  pe  fiecare  dintre  noi,  să  intervenim,  să  convingem  că trecutul, atât de dureros, nu trebuie să se mai repete.În continuare, vom milita pentru dezvoltarea relaţiilor de convieţuire interetnică, pentru ca viaţa noastră, a evreilor, să se desfăşoare în conlucrare cu toţi fiii acestei ţări, fără deosebire de apartenenţa naţională, rasială sau religioasă.
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Aşadar,  prezenţi  în  Parlamentul  României,  ne  vom  putea  afirma stăruitoarea  noastră  contribuţie  pentru  mai  binele  ţării,  condiţia  dintâi  a  mai binelui nostru.Există,  fără  îndoială,  premise  importante  în  acest  sens:  creşterea economică continuă şi susţinută, calitatea nouă a României de membru al NATO, apropierea  momentului  în  care vom deveni,  în  2007,  cetăţeni  egali  ai  Uniunii Europene. FRAŢI  ŞI  SURORI,  am  mai  rămas  puţini  evrei  în  România,  dar solidaritatea, coeziunea,  participarea de suflet la viaţa Federaţiei noastre ne pot asigura şi pe mai departe o identitate şi o existenţă în condiţii de normalitate, afirmarea în continuare a valorilor proprii, creşterea şi educarea celor care vin din urmă, sprijinirea vârstnicilor şi a celor bolnavi, printr-o asistenţă care va spori în complexitate şi calitate.
IUBIŢI FRAŢI ŞI SURORIPrin  ideile  exprimate  mai  sus,  aţi  putut  lua  la  cunoştinţă 

principalele idei ale programului nostru, angajamentului nostru solemn în 
faţa dumneavoastră.Preocupată  de  asigurarea  unui  climat  sănătos  în  Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, nu demult, pe bază de alegeri democratice, Comitetul mare de conducere a desemnat cele 3 personalităţi care să fie înscrise pe  lista  de  candidaţi  la  alegerile  parlamentare  din  28  noiembrie  a.c.  pe  care dumneavoastră să îi votaţi.Iubiţi  fraţi  şi  surori,  aveţi  încredere  în  candidaţii  desemnaţi  de Comitetul mare al F.C.E.R: AUREL VAINER, IRINA SANDA MARIN (CAJAL),  LIVIU A.  BERIS,  pentru că au nevoie  de  votul  vostru.  Fiecare  dintre  ei  reprezintă  o personalitate  cu  multiple  valenţe,  a  căror  alegere  va  însemna  o  mai  deplină reprezentare a noastră,  a tuturor,  o tot  mai bună imagine a etniei  evreieşti  în configuraţia nouă a României de mâine.Ştim  că  unora  dintre  dumneavoastră  le  va  fi,  poate,  greu  să  se deplaseze la Centrele de votare. Nu ezitaţi, însă... In situaţii extreme, solicitaţi-ne ajutorul.  Telefonaţi-ne  !  Poziţia  noastră  pe  buletinul  de  vot  şi  sigla  electorală MENORA  trebuie  să  le  căutaţi  cu  atenţie,  punând  ştampila  o  singură  dată  în spaţiul rezervat candidaţilor noştri pentru Camera Deputaţilor.Vă scriem azi, cu convingerea că fiecare vot este important, iar toate împreună pot reconfirma solidaritatea etniei noastre.
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IUBIŢI FRAŢI ŞI SURORI: VOTAŢI 
„MENORA”!Recomandaţi  tuturor  rudelor,  prietenilor,  cunoştinţelor dumneavoastră, evrei sau neevrei, să voteze „MENORA”, pentru o tot mai bună convieţuire,  pentru prietenie şi  respect reciproc, pentru progres şi  o viaţă mai bună,  pentru  menţinerea  şi  apărarea  identităţii  şi  demnităţii  evreilor  din România. Vă mulţumim pentru încrederea cu care ne onoraţi.
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Votaţi candidaţii noştri sub semnul



VOTAŢI “MENORA”

 Un deputat care să slujească, cu abnegaţie şi competenţă, cauza noastrăEste important să votăm pentru un deputat al Federaţiei  Comunităţilor Evreieşti din România în Parlamentul ţării, pentru că numai un reprezentant care să slujească cu  abnegaţie  şi  competenţă cauza  noastră,  poate  susţine  şi  finaliza  obiective importante  ale  populaţiei  evreieşti  de  pe  aceste  meleaguri.  După  cum  se  ştie, particularitatea noastră constă în cumularea calităţii etnice cu  cea religioasă. Este o simbioză. De aceea, organizaţia noastră este, deopotrivă, etnică şi religioasă. Va veni în dezbatere Legea Cultelor. De asemenea, este pe rol Legea Minorităţilor Naţionale. Trebuie să ne spunem cuvântul autorizat şi cu privire la conţinutul  acestor  legi.  Se  impune luarea atitudinii ferme împotriva  negaţionismului şi antisemitismului de la Tribuna Parlamentului. Trebuie să veghem la unitatea noastră ca ea să fie mai puternică. Vă chem să votaţi candidaţii noştri care au ca semn pe buletinul  de vot: MENORA pe fundalul TABLELOR LEGII.
Av. IULIAN SORIN     

secretar general al F.C.E.R.

Un vot pentru menţinerea vieţii evreieşti  în România

Votând  „Menora”,  votaţi  menţinerea  vieţii  evreieşti  în  România,  dreptul  de afirmare  identitară  al  evreilor  de  pe  aceste  meleaguri,  dorinţa  de  a  se  face respectaţi,  de  a  conlucra,  aşa  cum  au  făcut-o  de  peste  şase  veacuri,  cu  populaţia majoritară şi cu celelalte minorităţi naţionale. Votând „Menora”, vă regăsiţi pe voi înşivă, integraţi cu demnitate în societatea de azi, într-o Românie care este membră a NATO şi va deveni membră a UE, în 2007. Votaţi pentru unitate şi dezvoltare comunitară, pentru  binele  obştesc.  Votaţi  pentru  o  lume  eliberată  de  intoleranţă,  de fundamentalisme de orice fel, de incitări la violenţă pe criterii fanatic-confesionale, pentru  ŞALOM ca mod de convieţuire universală, aşa cum Menora şi Tablele Legii o propovăduiesc.
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Marele Rabin MENACHEM HACOHEN

Adunări electorale ale candidatului dr. Aurel Vainer

BUCUREŞTICampania  electorală  pentru alegerile  generale  din 2004 a început la  Templul Coral  din  Capitală.  Până  la  închiderea  ediţiei,  s-au  desfăşurat  întâlniri  ale candidaţilor cu alegătorii la sinagogile din Ploieşti (4 noiembrie), Brăila şi Galaţi (7 noiembrie),  la sediul Comunităţii  din Constanţa (8 noiembrie),  la Sinagoga din Sighetul  Marmaţiei,  la  sediul  comunitar  din Baia Mare şi  la  Sinagoga din Satu Mare (9 noiembrie). Prima întâlnire cu alegătorii a  candidaţilor noştri a fost de natură  să răspundă câtorva întrebări importante: • de ce avem nevoie de un deputat care să reprezinte F.C.E.R. în Parlamentul României? • cum ne raportăm la noi înşine şi la societatea în care trăim? • care sunt componentele spirituale ale candidaţilor noştri, aşa cum se desprind  ele  din  C.V.-uri  şi  programe  electorale?  Primul  răspuns  a  reieşit  din retrospectiva demersurilor şi, ulterior, a prezenţei deputatului nostru, Dorel Dorian, în Parlament, în două legislaturi (1996-2000; 2000-2004), făcută de av. Iulian Sorin. Câteva repere: trecerea Casei de Pensii a Federaţiei în sistemul asigurărilor sociale de stat; despăgubiri primite de toţi evreii probând, cu documente, suferinţe îndurate în timpul prigoanei rasiale (1940-1944); intrarea în posesia de jure a bunurilor comunitare care ne aparţineau  de facto;  Ordonanţa de  Urgenţă privind interzicerea  organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, a promovării cultului persoanelor vinovate de crime împotriva umanităţii.  Din păcate, arăta vorbitorul, unele emisiuni de  televiziune,   apariţii  editoriale,  afişaj   stradal,  ar  cădea  sub  incidenţa  acestei Ordonanţe/care este operaţională de la aplicarea ei în „Monitorul Oficial".Plecând de la fabula lui Esop, despre zarva pe care o face butoiul gol, av.  Iulian 
Sorin a spus: „Antisemiţii care caută să prezinte etnia noastră în culori sumbre nu sunt numeroşi, dar gălăgioşi. Şi trebuie luate măsuri care să asigure o imagine corectă a României în lume". Un răspuns simptomatic la cea de-a doua întrebare, formulat de dr. Aurel Vainer (publicăm alăturat o sinteză), accentuat de preşedintele C.E.B., ing, 
Osy Lazăr, a fost dat prin alinierea la îndemnul profetului Irmiahu (29-7): „Căutaţi binele Cetăţii în care trăiţi şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, că de propăşirea ei 
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atârnă  fericirea  voastră".  Răspuns  căruia  îi  dau  viaţă  candidaţii  noştri  prin implicarea  în  domeniile  economiei  (Aurel  Vainer),  culturii  (Irina  Sanda 
Marin-Cajal),  geneticii (Liviu Beris).  Echilibrul interior, simţul măsurii,  modul necomplexat  de a fi  evreu,  conlucrarea cu populaţia  majoritară  şi  cu celelalte minorităţi  naţionale,  ecumenismul  ca  mod  de  viaţă,  devotamentul  pentru România,  adâncirea  relaţiilor  cu  Israelul  sunt  tot  atâtea  trăsături  ce caracterizează actuala echipă de candidaţi. Şi trebuie subliniat cuvântul  echipă.  Pentru  că,  dacă  ar  fi  s-o  definim  cu  un  singur  cuvânt,  am  vorbi  despre 
complementaritate.  Respectiv,  despre  arta  dialogului  şi  a  medierii  (Aurel  
Vainer);  bucuria  facerii  de bine  (Irina Cajal);  militantismul  împotriva oricăror forme  de  negare  a  Holocaustului  (Liviu  Beris).  Candidaţii  noştri  formează  o 
echipă, pentru că sunt hotărâţi să continue colaborarea pe perioada mandatului. Nevoia de unitate, sancţionarea oricăror manifestări nedemocratice, încrederea în capacitatea  de  apărare  a  demnităţii  şi  identităţii  noastre  în  Parlamentul României,  în  puterea  de concretizare  a  programelor  au caracterizat  discuţiile. Participanţi - dr. Alexandru Elias, scriitorul Dorel Dorian, ec. Jose lacobescu ş.a.Periplul moldovean al delegaţiei F.C.E.R - doi dintre candidaţi, dr. Aurel Vainer şi dr.  Irina  Sanda Marin (Cajal),  însoţiţi de consilierul  cultural dr. ing.  José Blum  , s-a desfăşurat la IAŞI, RĂDĂUŢI, SUCEAVA şi BOTOŞANI.

BOTOŞANI   La  Botoşani,  unde,  alături  de  membrii  comunităţii  locale,  s-au  aflat  şi reprezentanţii  evreilor  din  DOROHOI,  precum  şi  mulţi  prieteni  neevrei  ai comunităţii, întâlnirea s-a  desfăşurat într-o atmosferă deosebit de  caldă. În faţa unei săli arhipline, candidaţii s-au prezentat şi şi-au anunţat obiectivele. Dr. Aurel  
Vainer s-a angajat în faţa botoşănenilor, dar şi a tuturor evreilor din România, să militeze atât pentru păstrarea identităţii evreieşti, cât şi pentru binele României. Un dialog viu s-a înfiripat după  alocuţiunile celor doi candidaţi, luând cuvântul opt vorbitori. 
IAŞISala Restaurantului ritual din laşi s-a dovedit neîncăpătoare pentru toţi cei care au  venit  să-i  cunoască  mai  bine  pe candidaţii  F.C.E.R.  Am  spus  „mai  bine", 
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deoarece  foarte  mulţi  ieşeni  cunosc  activitatea  plină  de  devotament  a  Irinei  
Marin (Cajal) şi sunt familiarizaţi cu cariera lui Aurel Vainer, originar din această zonă  (Ştefăneşti).  Întâlnirea  electorală  a  fost  deschisă  de  ing.  Pincu  Kaiserman,  preşedintele comunităţii.  Luând cuvântul din partea F.C.E.R.,  dr.  ing.  José Blum  a transmis salutul Comitetului Director al F.C.E.R şi al  preşedintelui interimar, av. 
Iulian Sorin,  secretarul  general  al  Federaţiei,  a  explicat de ce este  nevoie  de un deputat evreu şi care va fi  rolul acestuia în  Parlament.  Domnia-sa a enumerat şi realizările fostului deputat al F.C.E.R, Dorel Dorian şi a prezentat platforma-program a Federaţiei,  lansând un apel  celor  din sală,  tuturor  evreilor  din laşi,  să  voteze „Menora”. Dr. ing. José Blum l-a prezentat apoi pe dr.  Liviu Beris,  cel de-al treilea candidat, care nu a participat la întâlnirea electorală.Dr.  Irina  Sanda  Marin  (Cajal)  a amintit implicarea sa în numeroasele  activităţi în favoarea comunităţii evreieşti din  România, arătând că menirea ei este de a continua munca tatălui ei, acad. dr. Nicolae Cajal z.l. Ideea călăuzitoare în întreaga sa activitate a fost şi va fi ajutorarea omului simplu, a subliniat domnia-sa.

„Nu-mi pot ascunde emopa acum, când  vorbesc în faţa comunităţii din laşi, cu atâtea 
personalităţi de excepţie în rândurile ei, oameni care au trecut prin multe suferinţe, dar care  
se pot mândri şi cu realizări deosebite. Bat acum la uşa acestor oameni excepţionali, cerându-
le votul" - a spus dr. Aurel Vainer. El a arătat că este conştient de marea răspundere de a fi deputat  al  evreilor.  Domnia-sa  s-a  autocaracterizat  drept  o  persoană  echilibrată, călăuzită de ideea de a fi aproape de oameni şi s-a angajat ca, în calitate de deputat, să fie „activ  şi  constructiv",  să continue  munca predecesorului său şi să fie vocea  unică, comună a comunităţilor evreieşti.  Parafrazându-I pe profetul Irmiahu, el a  conchis că evreilor le va fi bine acasă la ei, dacă şi României îi va fi bine. Printre obiectivele sale figurează dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Israel, precum şi cele cu ţări est-europene, cu mari comunităţi evreieşti, cu evreii români din alte ţări. Un alt obiectiv important este şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre  evrei, români şi alte minorităţi din ţara noastră.  Cerând alegătorilor să voteze „Menora”,  domnia-sa a interpretat semnul electoral al F.C.E.R., 
Menora pe fundalul  Tablelor  Legii,  drept  exprimarea  Voinţei  Divine  -  lumina  şi respectarea celor Zece Porunci, baza moralei evreieşti autentice.   Participanţii la întâlnirea electorală le-au cerut celor doi candidaţi să facă toate eforturile şi să găsească mijloacele pentru a combate manifestările antisemite, care, din păcate, nu au scăzut din intensitate.
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RĂDĂUŢILa Rădăuţi, întâlnirea  electorală  din  acest  oraş  moldovenesc  cu puternice tradiţii  iudaice  s-a  desfăşurat  în  condiţii  excepţionale,  datorită,  în  mare  parte, muncii  organizatorice efectuate cu entuziasm doamna  Tania  Grinberg,  secretara comunităţii.  În  afara celor 50 de alegători evrei prezenţi la  Clubul comunitar, au participat  mulţi  neevrei,  printre  care primarul  oraşului,  Mihai  Frunză.  Dr.  Aurel  
Vainer a  evocat importanţa specială  a acestei  zone pentru evrei şi şi-a prezentat programul  electoral,  apreciat  de  audienţă.  În  intervenţiile  lor,  vorbitorii  şi-au manifestat bucuria pentru prezenţa candidaţilor în comunitatea lor. În cuvântul său,  primarul  oraşului  a  menţionat  istoria  şi  rolul  evreilor  din  Rădăuţi,  care, înaintea tragicelor  evenimente ale Holocaustului, au reprezentat  o comunitate de 8.000 de membri.
SUCEAVA   Întâlnirile de la Suceava şi Botoşani au prilejuit candidaţilor să  cunoască mai bine dificultăţile şi doleanţele membrilor celor două comunităţi. La Suceava, după cuvântul rostit de membrii delegaţiei F.C.E.R., participanţii la adunare au cerut ca viitorul  deputat  să  continue  activitatea  în  favoarea  obţinerii  unor  drepturi suplimentare pentru supravieţuitorii  Holocaustului, să acţioneze pentru apărarea etniei evreieşti şi pentru combaterea diferitelor forme de antisemitism.
BAIA MARE   Primirea cu inimă bună făcută, la 10 noiembrie, de preşedintele comunităţii, ing. Nachman Şalic, a fost urmată de argumentele pentru reprezentarea noastră în Parlamentul  României  (rezultatele  excelente  obţinute  în  cele  două  legislaturi anterioare  de  deputatul  F.C.E.R.,  Dorel  Dorian,  activitatea  depusă  în  calitate  de vicepreşedinte al  Comisiei  de Politică Externă a  Camerei Deputaţilor),  argumente susţinute de ing.  Paul Schwartz,  în numele  conducerii  Federaţiei.  Impresionant  - momentul de reculegere în memoria celor 18.000 de evrei, din acest oraş, deportaţi de fasciştii unguri pe drumul fără întoarcere de la Auschwitz. Propunerea a venit din  partea  candidatului  nostru,  Aurel  Vainer,  înainte  de  a  lua  cuvântul  în  faţa alegătorilor  reuniţi  la  sediul  comunităţii.  De  altfel,  tema  Holocaustului  a  făcut obiectul  uneia  din  direcţiile  discursului  său.  Preşedintele  Camerei  de  Comerţ  şi Industrie Maramureş, ing.  Gheorghe Marcaş,  nu  numai că a participat la discuţii, 
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exprimându-şi sprijinul şi susţinând candidatura lui Aurel Vainer, dar a trimis şi un fax la revistă în care a precizat: „Personalitate marcantă în domeniul  economic, ec. dr.  Aurel   Vainer,  reprezintă,  în  România,  trei  entităţi:  comunitatea  evreilor  din România;  comunitatea oamenilor de  afaceri din România;  Sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie din România". Au mai luat cuvântul, în adunare, Ana Şalic, Paul  
Marcovici, Oscar Edelstein, Minai Aizicovici, Ştefan Frond.

CRAIOVACaldele  cuvinte  de  bun  sosit  adresate  de  preşedintele  comunităţii,  prof.  dr. 
Corneliu  Sabetay,  au avut acoperire  în numeroasa şi activa participare a celor veniţi la  întâlnirea, din 17 noiembrie,  cu Aurel Vainer  şi  Liviu Beris,  candidaţi pe lista F.C.E.R. la alegerile din noiembrie a.c. În rândul publicului - evrei şi neevrei - din sinagoga arhiplină,  am remarcat  prezenţa  multor  profesori  şi absolvenţi  ai Facultăţii de Iudaistică din cadrul Universităţii din Bănie, a preşedintelui Camerei de  Comerţ  şi Industrie  Dolj,  Gheorghe  Albu,  a directorului  Direcţiei  de  Dialog, Familie  şi Solidaritate  Socială  -  Filiala  Oltenia,  Virgil  Dragomirescu,  a reprezentantei Consiliului Judeţean Dolj, Măria Şuţ s.a. „Deşi lista noastră cuprinde numele a trei candidaţi -  Aurel Vainer, Irina Cajal,  
Liviu Beris -, în Parlament, poate intra primul de pe listă. Ceilalţi sunt «jucători de rezervă»,  cum spune domnul Beris",  a specificat ing.  Albert  Kupferberg,  care a argumentat importanţa prezenţei unui deputat al etniei  noastre în Parlamentul României,  făcând  un  bilanţ  al  realizărilor  obţinute  în  cele  două  legislaturi anterioare şi enumerând câteva obiective care ne privesc, în viitor.Aflat încă sub impresia Raportului - document de  valoare istorică deosebită - elaborat de Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, din componenţa căreia a făcut parte, Liviu Beris şi-a axat discursul pe tema combaterii fenomenului  antisemit,  negaţionist.  Aurel  Vainer s-a  remarcat  printr-un  discurs complex şi echilibrat, îmbinând elemente biografice semnificative pentru destinul colectiv al evreilor din România (anii Holocaustului, opţiunea sionistă) cu consideraţii realiste şi optimiste, despre condiţia noastră actuală: suntem rămăşiţe ale unei mari comunităţi şi avem o mare capacitate de regenerare, verificată de-a lungul istoriei. Succinta trecere în revistă a activităţii profesionale, sprijinul moral al familiei şi al comunităţii căreia-i aparţine, preceptele fundamentale de conduită deprinse de la părinţi şi din Biblie, platforma electorală in nuce, cu accent pe strângerea relaţiilor cu Israelul, evreii din S.U.A., fostele state exsovietice, America de Sud ş.a. au convers toate spre dorinţa de a răspândi lumină, simbolizată de Menora, şi a trăi după codul 
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moral  fundamentat  pentru  întreaga  umanitate,  prin  Tablele  Legii,  elementele  ce compun sigla noastră electorală.Ideile nasc idei. Aforismul ar putea constitui şi o definiţie a discuţiilor însufleţite ce au urmat, din care n-au lipsit nota evocativă, propunerile de mai puternică implicare a evreilor craioveni la dezvoltarea oraşului, aprecierile pentru comunitatea noastră venite din partea unor reprezentanţi ai populaţiei majoritare. La acest brain slorming au luat parte prof.  dr.  Corneliu Sabetay, Maria Şuţ,  Şerban Marinescu, Virgil Dragomirescu,  
Gheorghe Albu, Mircea Popescu, Adrian Solomon, Minai Goldstein. 

SATU MARE

   În aceeaşi zi, la sinagoga din oraş, gazdele - preşedintele şi, respectiv, secretarul comunităţii,  Nicolae Decei  şi  Alfred Sebok,  şi-au manifestat bucuria de a-l avea în mijlocul  lor  pe candidatul  nostru  la  locul  de deputat  în  Parlamentul  ţării,  Aurel Vainer. Ing. Paul Schwartz a făcut o schiţă de portret a personalităţii candidatului. La discuţii au luat parte Nicolae Stor, Judith Vaida, Nicolae Decei.  Mesajul preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare, a fost transmis de directoarea aceleiaşi instituţii, E. Culic, care a vorbit şi în nume personal: „Văd în prezenţa domnului Aurel Vainer în Parlamentul României o şansă deosebită atât pentru comunitatea evreiască cât şi pentru Camerele de Comerţ şi Industrie din întreaga ţară. Domnul Vainer a avut o contribuţie semnificativă la dezvoltarea lor după '90. Sunt convinsă că va contribui la îmbunătăţirea  mediului  de  afaceri  şi  la  o  legislaţie  potrivită  perfecţionării,  în continuare,  a  acestei  activităţi".  Aurel  Vainer  s-a  adresat  alegătorilor  în  cuvinte emoţionante,  de  mare  receptivitate  pentru  trecutul  acestei  comunităţi  atât  de încercate în anii Holocaustului şi s-a recules la  Monumentul deportaţilor aflat în curtea  celor  două sinagogi.  Preşedintele  comunităţii  şi-a  exprimat  intenţia  de  a inscripţiona pe o placă de marmoră  numele evreilor deportaţi  la Auschwitz din acest oraş. 
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Declaraţiile preşedinţilor unor comunităţi 

Dl. Conf. dr. Gavrilă Goldner, preşedintele Comunităţii Evreilor din Cluj- Napoca

Interes şi sprijin faţă de persoana viitorului deputat

  Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca a fost cuprinsă de febra alegerilor - ne-a declarat conf. dr. Gavrilă Goldner, preşedintele comunităţii. Astfel, tinerii din cadrul O.T.E.R. au lipit afişe electorale în toate locaţiile stabilite de primărie. Fiecare membru al comunităţii a primit o scrisoare cu material electoral şi o invitaţie de a participa la întâlnirea cu candidaţii. De altfel, întâlnirea electorală a fost anunţată şi în presa locală, lansându-se o invitaţie pentru toţi  cei  interesaţi,  inclusiv  neevrei,  să participe la adunarea  electorală.  Enoriaşii  clujeni  au  manifestat  un  interes  deosebit  faţă  de persoana candidatului F.C.E.R., de aceea, conducerea comunităţii a şi început să-l prezinte pe dr. Aurel Vainer, încă înainte ca domnia-sa să ajungă la Cluj.
Dl. Ing. Felix T. Koppelmann, preşedintele Comunităţii Evreilor din Oradea

Sperăm ca, şi de această dată, numărul voturilor să depăşească numărul 
alegătorilor evrei

În cea mai mare comunitate evreiască din ţară după Bucureşti  (700 de membri), pregătirile pentru alegeri sunt în toi. „Sperăm că, aşa cum s-a întâmplat la alegerile precedente, şi acum, numărul voturilor obţinute de dr. Aurel Vainer, noul candidat, să  depăşească  pe  cel  al  alegătorilor  evrei"  -  a  afirmat  ing.  Felix  T.  Koppelmann,  preşedintele comunităţii, care ne-a precizat că, în urmă cu patru ani, s-a obţinut un plus de 40 la sută de voturi din partea alegătorilor români. „Nu privim pasiv acest lucru,  ci  luăm  măsuri  ca  să  putem  realiza  acest  obiectiv.  Am  stat  de  vorbă  cu importante personalităţi ale oraşului, neevrei, simpatizanţi de-ai noştri, pe care i-am informat despre persoana noului  candidat al F.C.E.R. De asemenea, au avut loc discuţii  personale,  «de  la  om  la  om»,  cu  alegătorii  evrei  cărora  le-am  explicat 
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importanţa  votului.  Trebuie  să  obţinem  cât  mai  multe  voturi".  Preşedintele comunităţii orădene şi-a exprimat speranţa ca adunarea electorală, care urmează să aibă  loc,  să  fie  tot  atât  de  incitantă  ca  cea  de-acum  patru  ani,  când  dezbaterile desfăşurate  într-o  sală  arhiplină,  cu  participarea  unui  mare  număr  de personalităţi orădene, au durat peste trei ore.
Dl. Alexandru Ausch, preşedintele Comunităţii Evreilor din Târgu Mureş

Mulţi dintre prietenii noştri vor vota cu candidatul nostru

„La Tg.  Mureş avem o  comunitate mică, numai de 200 de membri, majoritatea vârstnici,  dar  sperăm  ca  numărul  de  voturi  să  fie  mai  mare"  -  ne-a  declarat 
Alexandru Ausch,  secretarul  comunităţii. „Am stat de vorbă personal cu enoriaşii noştri, cu familiile lor, cu prieteni de ai noştri, mulţi neevrei, care ne-au spus că îşi vor da votul candidatului  F.C.E.R., afirmând că este sincera lor opţiune, expresie  a bunei interetnicităţi".
Dl. Dr. Paul Costin, preşedintele Comunităţii Evreilor din Timişoara

Avem nevoie de un deputat care să ne susţină problemele specifice  în 
Parlamentul ţării   În vederea adunării electorale care va avea loc la Casa Germană, în 22 noiembrie, am trimis invitaţii la toţi membrii comunităţii, la televiziunea şi presa locale. Şi-au anunţat participarea conducători ai Camerei de Comerţ şi Industrie Timiş. Vom fi onoraţi să-i avem în mijlocul nostru pe  secretarul general al F.C.E.R., av.  Iulian Sorin,  pe  Aurel  

Vainer şi Liviu Beris, candidaţi pe lista Federaţiei. Avem nevoie de un deputat, fiindcă numai astfel va avea cine să ne soluţioneze problemele specifice în Parlamentul ţării. De aceea, indiferent de opţiunile lor politice, îi chem pe alegătorii noştri să voteze, la lista pentru Camera Deputaţilor, sigla noastră electorală: Menora pe fundalul Tablelor  
Legii.

Dl. Ing. Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov

Deasupra oricăror interese personale, avem datoria să punem interesele 
comunităţii
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   Îndemnul pe care-l adresez electoratului evreu de a se prezenta la urne pe 28 noiembrie a.c. spre a vota lista noastră de candidaţi pentru Camera Deputaţilor vine din convingerea că  prezenţa unui deputat care să ne reprezinte în Parlamentul României  a  dat  rezultate  importante  în  cele  două  legislaturi  anterioare. Despăgubirile primite de toţi evreii care au avut de suferit in anii legislaţiei rasiale, intrarea în posesia de jure  a bunurilor comunitare care ne aparţineau de facto sunt numai două exemple în acest sens. Cred că fiecare, în momentul în care va vota pentru Camera Deputaţilor, va înţelege să pună deasupra intereselor personale, interesele comunităţii.
Dl. Ing. Heinrich Solomon, preşedintele Comunităţii Evreilor din Piatra Neamţ

Tocmai fiindcă suntem puţini, trebuie să fim solidari

   Adunarea noastră electorală va avea loc în 24 noiembrie, la Templul Mare. Am invitat membrii comunităţii, investitorii israelieni, originari din România, care şi-au păstrat cetăţenia  română. Şi-au exprimat dorinţa de participare şi neevrei, prieteni ai obştii noastre, printre care - Radu Climescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ. Tocmai fiindcă suntem puţini, la ora actuală, trebuie să fim solidari şi conştienţi că,  pentru asigurarea unei vieţi evreieşti în condiţii normale, avem nevoie de un deputat în Parlament. Acest reprezentant al nostru ne va susţine drepturile, va combate manifestările antisemite, xenofobe, va face să se risipească prejudecăţile care trebuie învinse, aşa precum luminiţele Menorei risipesc întunericul.
Dl. Ing. Hari Vigdar, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bacău

Votând „Menora”, flacăra iudaismului va arde, mai departe, 

în România   Întâlnirea  candidaţilor  F.C.E.R.  cu electoratul  băcăuan va avea  loc la sinagogă. Sperăm  la o prezenţă  numeroasă  atât din partea  concetăţenilor noştri evrei, cât şi neevrei. Şi-a anunţat participarea şi conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău. Fac un apel de suflet alegătorilor să voteze simbolul nostru  electoral, Menora pe fundalul Tablelor Legii, dacă doresc, în continuare, să avem un reprezentant care să vorbească în numele nostru în Parlamentul ţării. Votând lista candidaţilor F.C.E.R. în Camera Deputaţilor, vom da dovadă de unitatea, sub cupola Federaţiei, care ne-a 
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menţinut şi până în prezent. Votând „Menora”, flacăra iudaismului va arde, mai departe, în România.
                Dr.  Aurel Vainer     „Doresc să reprezint, în Parlament, vocea distinctă a 

evreilor români"

„Sunt un om foarte deschis la spiritul vremii şi cu o mare capacitate de adaptare  
la  dinamismul  metamorfozelor  din  societate.  în  calitate  de  vicepreşedinte  al  
Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi Municipiului Bucureşti, am invăţat ce 
înseamnă să conduci sute de oameni, să negociezi, să dialoghezi, să ştii să asculţi, să  
oferi  soluţii,  să  citeşti,  să  interpretezi  şi  să  propui  legi.  Sunt  conştient  de 
răspunderea ce revine unui deputat al etniei noastre în legislatura 2004 - 2008 şi  
doresc  să  contribui,  şi  în  această  calitate,  la  stimularea  creşterii  economice,  a  
modernizării pe multiple planuri a României, care va deveni membră a U.E. în 2007.  
Să continuu activitatea,  cu  excelente  rezultate  în  Parlament,  a  deputatului  Dorel  
Dorian.  Să  combat manifestările  xenofobe  şi  antisemite,  să acţionez pentru buna 
convieţuire  cu  populaţia  majoritară  şi  cu  celelalte  minorităţi  naţionale,  pentru 
strângerea  legăturilor  cu  evrei  originari  şi  neoriginari  din  România  stabiliţi  în  
Israel  şi  în  alte  colţuri  ale  lumii:  S.U.A.,  America  de  Sud,  state  din  fosta  Uniune 
Sovietică.  De  altfel,  într-o  scrisoare  primită  de  la  Shlomo  Laiş,  preşedintele  
Asociaţiei  Culturale  Mondiale a Evreilor Originari  din România,  cu sediul  la  Tel  
Aviv, există şi menţiuni în acest sens: «nu uitaţi că, dacă veţi fi ales, veţi fi deputatul  
care reprezintă nu numai evreii români, ci şi evreii originari din România, stabiliţi  
în  Israel,  răspândiţi  în  toată  lumea».  Doresc  să  reprezint,  în  Parlament,  vocea  
distinctă  a  evreilor  români,  să  continuu  comunicarea  cu  alegătorii,  să  vin  în  
întâmpinarea problemelor lor, la modul individual şi colectiv".

Rezultatul votării din 28 noiembrie 2004 pentru candidatul 

Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România

Dr. Aurel Vainer a fost votat de  8449 persoane  pe ansamblul circumscripţiilor electorale.
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Comparativ  cu  numărul  membrilor  Comunităţilor  Evreieşti  cele  mai  bune rezultate s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti şi în judeţele Brăila, Botoşani, Timiş, Galaţi, Iaşi, Prahova
Judeţul nr. voturi Judeţul nr. voturiAlba  Constanţa 125Arad 314 Covasna  Argeş  Dâmboviţa  Bacău 362 Dolj 321Bihor 273 Galaţi 433Bistriţa Năsăud  Giurgiu  Botoşani 462 Gorj  Braşov 186 Harghita  Brăila 609 Hunedoara 137Buzău  Ialomiţa  Caraş Severin  Iaşi 429Călăraşi  Ilfov  Cluj 277 Maramureş 242Judeţul nr. voturi Judeţul nr. voturiMehedinţi  Suceava 231Mureş 325 Teleorman  Neamţ 361 Timiş 446Olt  Tulcea  Prahova 417 Vaslui  Satu Mare 167 Vâlcea  Sălaj  Vrancea 272Sibiu 157 Municipiul Bucureşti 1903
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Total 8 449

Structura pe judeţe a rezultatului votării de la 28 noiembrie 2004, 
pentru candidatul Aurel Vainer

- în procente -
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Mesajul F.C.E.R.  de mulţumire adresat alegătorilor

Ne bucură să  constatăm că sigla noastră electorală, îndemnul de a trăi  sub codul fundamental  al Tablelor Legii  şi  sub lumina  Menorei, a adus  8449 voturi candidatului  F.C.E.R.  pentru  locul  de  deputat  în  Parlamentul  României,  dr.  Aurel  
Vainer. Cifra, raportată la numărul mic de membri ai comunităţii noastre, care au drept de vot, spune mult despre faptul că nu trăim izolaţi, că dezghetoizarea, ecumenismul, buna  convieţuire  interetnică  au  căpătat  substanţialitate.  „Este  un  semn  al prieteniei", observa av. Iulian Sorin în cuvântarea sa, cu prilejul Hanukiadei 5765, la Rădăuţi. Şi scrisorile de mulţumire adresate de noul deputat F.C.E.R., dr.  Aurel  
Vainer, preşedinţilor celor 31 de comunităţi şi obşti în care conducerea Federaţiei a organizat  întâlniri  cu  alegătorii,  liderilor  Federaţiei,  directorului  şi  colectivului redacţional  al  „Realităţii  Evreieşti",  pentru  întreg  sprijinul  acordat  în  timpul campaniei  electorale,  întăresc  această  afirmaţie.  „Întâlnirile  [...]  constituie  un eveniment de referinţă, care va influenţa în bine activitatea mea de deputat, esenţial orientată spre  asigurarea, pentru fraţi şi surorile noastre, pentru evreii din România,  
unui statut propice respectării şi dezvoltării  identităţii iudaice.  Reiterez asigurarea, dată  tuturor  alegătorilor  mei,  de  disponibilitate  pentru  dialog,  consultare  şi comunicare,  astfel  încât  activitatea  mea  de  deputat  să  fie  întotdeauna  bine 
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fundamentată,  în  strânsă  concordanţă  cu  realităţile  economico-sociale  din  ţara 
noastră, cu cerinţele populaţiei evreieşti din România". Că nu sunt doar cuvinte, ci profund sentiment de responsabilitate faţă de susţinători şi alegători, o dovedeşte prima intervenţie la tribuna Parlamentului, la 13 decembrie a.c., când, în calitate de decan  de  vârstă,  dr.  Aurel  Vainer  a  condus  lucrările  sesiunii  inaugurale,  ca preşedinte al Camerei Deputaţilor; funcţie ce  o va deţine până la alegerea Biroului Permanent.  Reluând  ideile-pivot  din  platforma-program,  vorbitorul  a  schiţat 
principalele obiective,  imediate  şi  de  perspectivă,   ce  stau  în  faţa  celor  332  de deputaţi  aleşi la 28 noiembrie a.c. • Finalizarea  portofoliului de proiecte de acte legislative  din  legislatura  anterioară  •  Iniţierea  de  noi  proiecte  care  să  facă 
economia României compatibilă cu economiile celorlalte 26 de ţări  membre în 
UE,  vizând  îmbunătăţirea  legislaţiei  pentru  mediul  de  afaceri,  fără  de  care 
economia reală a ţării noastre nu va putea fi un competitor puternic şi eficient pe  
piaţa unică  europeană a mărfurilor şi serviciilor, a capitalurilor şi a forţei  de 
muncă"  •  Asigurarea  unei  mai  bune  organizări  şi  funcţionări  a  instituţiilor statului • „Dezvoltarea, pe un front larg, a relaţiilor internaţionale ale României" • Adâncirea  spiritului de conlucrare pozitivă cu toate etniile existente.  Calitatea mesajului  transmis  şi  maniera prezentării  s-au  bucurat de multă apreciere din partea auditoriului, apreciere ce s-a concretizat şi prin alegerea deputatului Aurel  
Vainer  ca  unul  dintre  vicepreşedinţii  Grupului  Parlamentar  al  Minorităţilor Naţionale,  altele decât cea maghiară.  Preşedintele  Grupului  a  fost  reales  Varujan 
Pambuccian. 
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Dr. Aurel Vainer vicepreşedinte al Comisiei pentru Politică Economică, 
Reformă şi Privatizare

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 22 decembrie 2004

Aprobarea componenţei numerice a comisiilor permanente şi propunerea 
de candidatură a deputatului dr. Aurel Vainer la funcţia de vicepreşedinte 

al Comisiei Politici Economice, Reformă şi PrivatizareDomnul Varujan Pambuccian: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Repartiţia în comisiile parlamentare ale membrilor grupului nostru parlamentar este după cum urmează: 
• Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: domnul Vainer Aurel. 
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: domnii Ignat Miron şi Merka Adrian Miroslav. 
• Comisia pentru industrii şi servicii: domnul Ibram Iusein şi doamna Manolescu Oana. 
• Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: Ghervasen Longher. 
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• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: domnii Păun Nicolae şi Tcaciuc Ştefan. 
• Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic: domnul Grosaru Mircea. 
• Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: domnii Ganţ Ovidiu Victor şi Radan Mihai. 
• Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă: domnii Amet Aledin şi Gvozdenovici Slavomir. 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: Dumitrescu Liana. 
• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: domnul Mircovici Niculae. 
• Comisia pentru politică externă: domnul Fotopolos Sotiris. 
• Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: domnul Pambuccian Varujan. 
• Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: domnul Firczak Gheorghe. Vă mulţumesc.

.....................................

Domnul Adrian Năstase: Mulţumesc. Vă rog să luaţi notă de această adăugire. Vă invit să vă pronunţaţi asupra componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei. Cine este pentru? Vă mulţumesc. Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Cu unanimitate de voturi a fost aprobată componenţa nominală a comisiilor permanente. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Urmează să încheiem şedinţa de astăzi a Camerei. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizarePreşedinte Tudose Mihai deputat PSDVicepreşedinte Vainer Aurel deputat MinorităţiDeputatul Aurel Vainer este membru în  următoarele grupuri de prietenie cu parlamentele altor state :Grupul parlamentar de prietenie cu IrlandaPreşedinte Tănăsescu Carmen Felicia senator PNLGrupul parlamentar de prietenie cu Statul IsraelPreşedinte Vlase Petru Gabriel deputat PSDGrupul parlamentar de prietenie cu BraziliaPreşedinte Timar Liviu deputat PSD
Membru în comisiile de mediere ale următoarelor iniţiative legislative

Nr.crt. Numărul şi data
înregistrării

Titlu Stadiu

1 183/11-05-2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Lege 107/2006
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2 699/10-11-2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO-S.A. Iaşi

Lege 36/2005

II. La tribuna Plenului Camerei Deputaţilor

LISTA INTERVENŢIILOR

1 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 decembrie 2004  Discursul inaugural al preşedintelui de vârstă al Camerei Deputaţilor, domnul Aurel Vainer.2 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  13  decembrie  2004 Constituirea  şi  desemnarea  conducerii  grupurilor  parlamentare  şi aprobarea componenţei Comisiei de validare.3 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 decembrie 2004  Remember - Timişoara, 17 Decembrie 1989.4 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 decembrie Prezentarea şi adoptarea raportului Comisiei de validare.5 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2004 Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi6 Şedinţa Camerei Deputaţilor  din 20 decembrie 2004  Alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor7 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 aprilie 2005  Dezbaterea şi adoptarea  Proiectului  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005.
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8  Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 aprilie 2005  Dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.7 alin. 2 din Ordonanţa  Guvernului  nr.105/1999  privind  acordarea  unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.9 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  16  mai  2005   Dezbaterea  şi adoptarea  Proiectului  de  Lege  pentru  completarea  art.  9  din Ordonanţa  Guvernului  nr.  39/1998  privind  activitatea  de standardizare naţională.10 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  30  mai  2005  Dezbaterea  şi adoptarea  Proiectului  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare  între  România  şi  Banca  Europeană  de  Investiţii  - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005.11 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  23  iunie  2005  Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului  nr.  31/2002  privind  interzicerea  organizaţiilor  şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (rămas pentru votul final).12 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 septembrie 2005 Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului  nr.  31/2002  privind  interzicerea  organizaţiilor  şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (rămas pentru votul final).13 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 septembrie 2005 Supunerea la  votul  final:  Proiectul  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra 
35



păcii şi omenirii (adoptat);14 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 septembrie 2005 Aprobarea componenţei  Comisiei  de  mediere  pentru  soluţionarea  textelor adoptate în redactări de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.15 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  28  septembrie  2005 Continuarea  dezbaterilor  asupra  Proiectului  de  Hotărâre  privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.16 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 12 octombrie 2005 Dezbaterea şi  adoptarea  Propunerii  legislative  pentru  declararea  ca  oraş  a comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi17 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 noiembrie 2005  Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  art.1  din Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.95/1999  cu  privire  la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (rămas pentru votul final).18 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 noiembrie 2005 Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului  nr.65/2005  privind  modificarea  şi  completarea  Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (rămas pentru votul final).19 Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din  18 
noiembrie 2005  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (art.8 alin.3 - art.8 alin. 7).20 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 24 noiembrie 2005  Dezbaterea Proiectului  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului  nr.94/2005  pentru  modificarea  şi  completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit  în  vederea  administrării  fondurilor  pentru  acordarea  de microcredite (rămas pentru votul final). 
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21 Dezbaterea Proiectului de Lege privind Legea calului (rămas pentru 
votul final).22 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 27 martie 2006  Dezbaterea şi adoptarea  Proiectului  de  Lege  privind  efectuarea  anchetei structurale în agricultură în anul 2006.23 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  10  aprilie  2006   Dezbateri asupra  Proiectului  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei Guvernului  nr.27/2006  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii nr.346/2004  privind  stimularea  înfiinţării  şi  dezvoltării întreprinderilor  mici  şi  mijlocii;  Proiectul  de  Lege  pentru modificarea  şi  completarea  Legii  nr.346/2004  privind  stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.24 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 aprilie 2006  Reexaminarea, la  cererea  Preşedintelui  României,  a  Legii  pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a  promovării  cultului  persoanelor  vinovate  de  săvârşirea  unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (rămas pentru votul final).25 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 mai 2006  Dezbateri asupra Proiectului Legii camerelor de comerţ şi industrie din România.26 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 12 iunie 2006  Dezbaterea şi adoptarea  Proiectului  de  Lege  pentru  ratificarea  Acordului  între România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2005.27 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  15  iunie  2006   Dezbaterea Proiectului  Legii  camerelor  de  comerţ  şi  industrie  din  România (rămas pentru votul final).  28 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  15  iunie  2006   Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  art.12  din Legea  nr.15/1990  privind  reorganizarea  unităţilor  economice  de stat  ca regii  autonome şi societăţi  comerciale (rămas pentru votul  
final).
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29 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 octombrie 2006 Dezbaterea Propunerii legislative pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri (rămasă pentru votul  
final). 30 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 octombrie 2006 Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea în anul 2006 a unui sprijin direct al statului de 300 lei (RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil  de până la 5 ha inclusiv (rămasă pentru 
votul final).31 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 octombrie 2006  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea şi  funcţionarea sistemului statistic  de  comerţ  internaţional  cu  bunuri  (rămas  pentru  votul  
final).32 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 noiembrie 2006  Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului nr.21/2006  privind  regimul  concesionării  monumentelor  istorice (rămas pentru votul final).33 Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din  28 
noiembrie 2006  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului  de  stat  pe  anul  2007.  (art.  14-27;  anexa  3;  anexele  
nr.3/01-3/18).34 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 29 noiembrie 2006 Dezbaterea  Propunerii  legislative  privind  schimbarea  denumirii Judeţului Argeş cu reşedinţă în municipiul Piteşti,  în Argeş Muscel (rămasă pentru votul final).35 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 decembrie 2006 Dezbaterea Proiectului de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (rămas pentru votul final). 36 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 decembrie 2006 Dezbaterea Propunerii  legislative  pentru  modificarea  Legii  nr.302  din  24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale (rămasă pentru votul final).
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37 Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din  20 
decembrie  2006  Alocuţiuni  consacrate  aderării  României  la Uniunea Europeană.38 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2006 Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată (rămas pentru 
votul final).39 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  6  martie  2007  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea  şi  funcţionarea  Academiei  Române  (rămasă  pentru 
votul final).40 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  10  aprilie  2007   Dezbaterea Proiectului  de  Lege  privind  respingerea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea  nr.95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii  (rămas 
pentru votul final).41 Şedinţa Senatului din 17 aprilie 2007   Dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de  către  regimurile  instaurate  în  România  cu  începere  de  la  6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice.42 Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din  24 
aprilie  2007  Dezbaterea  şi  adoptarea  Proiectului  de  Hotărâre  a Parlamentului  României  pentru  stabilirea  obiectului  şi  a  datei referendumului naţional.43 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din 3 mai  2007  Dezbateri  asupra Propunerii  legislative de modificare a  Legii  nr.290/27 iunie  2003 privind  acordarea  de  despăgubiri  sau  compensaţii  cetăţenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau  rămase  în  Basarabia,  Bucovina  de  Nord  şi  Ţinutul  Herţa,  ca urmare  a  stării  de  război  şi  a  aplicării  Tratatului  de  Pace  între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (retrimisă comisiei).44 Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 23 mai 
2007  Prezentarea  şi  aprobarea  raportului  comun  al  comisiilor pentru cultură şi comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale 
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Parlamentului  asupra  Rapoartelor  de  activitate  şi  conturilor  de execuţie  bugetară  pe  anii  2005  şi  2006 ale  Societăţii  Române  de Radiodifuziune.45 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  5  iunie  2007   Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  Ordonanţei  Guvernului nr.105/1999  privind  acordarea  unor  drepturi  persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (rămas pentru votul final).46 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  18  iunie  2007  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată (rămas pentru votul final).47 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  25  septembrie  2007 Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995 privind învăţământul (rămasă pentru votul final).48 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  8  octombrie  2007  Evocarea zilei de 9 octombrie - Ziua Holocaustului în România.49 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2007 Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului nr.36/2007  privind  efectuarea  recensământului  populaţiei  şi  al locuinţelor din România în anul 2011 (rămas pentru votul final).50 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  10  martie  2008  Dezbaterea Proiectului  de  Lege  privind  respingerea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (rămas pentru votul final).51 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  8  aprilie  2008  Dezbaterea Propunerii  legislative  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii nr.31/1990,  publicată  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.126  din 17/11/1990, republicată în Monitorul Oficial,  Partea I nr.1066 din 17/11/2004,  privind  Societăţile  Comerciale  (rămasă  pentru  votul  
final).52 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  5  mai  2008  Dezbaterea Proiectului  de Lege  pentru ratificarea  Protocolului  Adiţional  între Guvernul  României  şi  Guvernul  Republicii  Armenia,  semnat  la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi 
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Guvernul  Republicii  Armenia  privind  promovarea  şi  protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994 (rămas pentru votul final).53 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  12  mai  2008  Prezentarea Declaraţiei Camerei Deputaţilor cu privire la aniversarea a 60 de ani de existenţă a Statului Israel (adoptată).54 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  17  iunie  2008  Dezbaterea Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii nr.142/1999  privind  sprijinul  statului  pentru  salarizarea  clerului (rămas pentru votul final).55 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  24  iunie  2008 Dezbaterea Proiectului  de  Lege  privind  efectuarea  recensământului  general agricol din România (rămas pentru votul final).56 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 septembrie 2008 Dezbateri asupra  Proiectului  de  Lege  privind  asigurarea  obligatorie  a locuinţelor. (Retrimis comisiei).57
Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din  7  octombrie  2008 Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind condamnările cu caracter politic şi  măsurile  administrative  asimilate  acestora,  pronunţate  în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (retrimis comisiei). 58 Şedinţa  Camerei  Deputaţilor  din 7 octombrie  2008  Alocuţiuni consacrate comemorării Holocaustului. (sesiune solemnă.)

59 Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din  14 
octombrie  2008  Prezentarea  şi  dezbaterea  raportului  asupra activităţii  desfăşurate  de  Consiliul  Legislativ  în  anul  2006,  a raportului  asupra  activităţii  desfăşurate  de  Consiliul  Legislativ  în anul 2007 şi a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului asupra activităţii desfăşurate  de  Consiliul  Legislativ  în  anul  2006  şi  la  raportului asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Legislativ în anul 2007.60 Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din  14 
octombrie  2008  Dezbaterea  şi  adoptarea  raportului  anual  al 
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Societăţii  Române de Radiodifuziune pe anul  2007 şi  a  raportului comun  al  Comisiilor  pentru  cultură  ale  celor  două  Camere  ale Parlamentului cu privire la raportul anual al Societăţii  Române de Radiodifuziune pe anul 2007.

Intervenţii

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 decembrie 2004 

1.Discursul  inaugural  al  preşedintelui  de  vârstă  al  Camerei  Deputaţilor, 
domnul Aurel VainerStimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Onorată asistenţă,    În conformitate cu prevederile art.63, alin.3 din Constituţia României, Camera Deputaţilor,  în  componenţa  rezultată  din  alegerile  care  au  avut  loc  la  28 noiembrie 2004, s-a întrunit astăzi, la convocarea preşedintelui României.    Potrivit  art.2,  alin.1  din  Regulamentul  Camerei  Deputaţilor,  republicat,  îmi revine  mie,  Aurel  Vainer,  ales  deputat  din  partea  Federaţiei  Comunităţilor Evreieşti  din  România,  îndatorirea  de  onoare  ca,  până  la  alegerea  Biroului permanent,  să  conduc  lucrările  Camerei,  în  calitate  de  preşedinte  de  vârstă, asistat  pe rând de doi  secretari  dintre cei  mai  tineri  patru deputaţi,  respectiv domnii:  Nicolae  Bănicioiu,  Mihai  Cristian  Apostolache,  Cristian  Silviu  Buşoi  şi domnişoara Daciana Octavia Sârbu.    După cum vedeţi,  în dreapta şi în stânga mea se află doi dintre aceşti patru tineri, respectiv domnul Bănicioiu şi domnul Apostolache. 
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Stimate doamne şi stimaţi domni,    Îngăduiţi-mi să încep acest scurt discurs inaugural prin a vă mărturisi emoţia pe care o am, aflându-mă pentru prima oară în viaţa mea, nu chiar atât de scurtă, 72 de ani, într-o dublă ipostază - cea de deputat în Parlamentul României şi cea de preşedinte de vârstă al Camerei Deputaţilor. În plus, nu pot să nu spun cu glas tare, chiar dacă sunt puţin răguşit, vă rog să mă scuzaţi, că, a mă număra printre cei 332 de deputaţi aleşi la 28 noiembrie 2004, reprezintă pentru mine o cinste deosebită şi, în acelaşi timp, o răspundere civică şi socială de maximă importanţă. Cu atât mai mult cu cât sunt un debutant în viaţa politică, chiar dacă am fost şi sunt  preocupat  permanent  de  tot  ceea  ce  se  întâmplă  în  ţara  noastră  dragă, România.   În noua sa legislatură, 2004-2008, Camera Deputaţilor, toţi membrii săi distinşi au de îndeplinit marea misiune de a crea un cadru legislativ care să conducă, cu adevărat,  la mai mult bine în România,  la o democratizare şi mai accentuată a vieţii economice, politice şi sociale. Evident,  nu ne aflăm pe un teren gol, pentru că în fiecare din legislaturile sale anterioare,  Camera Deputaţilor a pus multe  şi  importante pietre de temelie la edificiul  societăţii  româneşti  moderne,  democratice,  în  continuă  dezvoltare economică  şi  socială,  într-o  strânsă  conlucrare  dintre  români  şi  etniile conlocuitoare.    În  altă  ordine  de  idei,  consider  că  răspund  gândurilor  unanime  ale dumneavoastră,  distinse  doamne  şi  distinşi  domni  deputaţi,  afirmând  că activitatea  noastră  de  parlamentari  porneşte  la  drum  în  condiţiile  în  care România  aparţine  deja  familiei  euroatlantice,  ca  membru  al  NATO,  şi  este  cu negocierile încheiate pentru integrarea deplină în Uniunea Europeană.    Dacă ţinem seama de aceste realităţi de netăgăduit, se desprind, în opinia mea, câteva  elemente  de  luat  în  considerare  de  către  noi,  deputaţii  din  legislatura 2004-2008, şi anume : 1. Necesitatea de a finaliza cât mai bine şi mai repede portofoliul de proiecte de acte legislative din legislatura anterioară, aflate în diferite faze ale procesului de elaborare şi adoptare. 
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2. Iniţierea de noi proiecte care să asigure tot ceea ce ne trebuie pentru ca, în anul 2007, atunci când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, economia României să fie compatibilă cu economiile celorlalte 26 de ţări membre ale Uniunii Europene. Referindu-mă la acest subiect, vă rog să-mi îngăduiţi să insist asupra nevoii de a introduce  îmbunătăţiri  de  esenţă,  de  substanţă,  vizând  legislaţia  mediului  de afaceri, fără de care economia reală a ţării noastre nu va putea fi un competitor puternic  şi  eficient  pe  piaţa  unică  europeană  a  mărfurilor  şi  serviciilor,  a capitalurilor şi a forţei de muncă. În acest context, apreciez că va trebui să muncim intens, pentru ca Parlamentul României,  respectiv  Camera Deputaţilor,  să  contribuie din plin  la  tot  ce poate conduce la eradicarea sau măcar la atenuarea substanţială a unor flageluri din societatea românească actuală, şi anume: sărăcia, corupţia, criminalitatea. 3. Asigurarea, prin decizii temeinice şi adoptate în timp util, a tot ce înseamnă o mai  bună  organizare  şi  funcţionare  a  instituţiilor  statului  român  chemate  să răspundă  cu  cât  mai  puţină  birocraţie  şi  cu  cât  mai  multă  responsabilitate  la exigenţele  cetăţeanului  aflat  în  cele  mai  diferite  poziţii  şi  situaţii  pe  întregul teritoriu naţional. Concomitent, noi, deputaţii din actuala legislatură, va trebui să contribuim la o mai largă deschidere a căilor de acces ale cetăţeanului la instituţiile statului şi, de ce nu, la conducerea democratică a ţării, cu o largă participare a societăţii civile. 4.  Implicarea,  cu multiplele  resurse  de care  dispunem,  cu capacităţile  noastre profesionale  şi  relaţionale,  pentru  dezvoltarea  pe  un  front  larg  al  relaţiilor internaţionale  ale  României  pe  plan  politic,  economic  şi  social.  Desigur, diplomaţia parlamentară poate aduce contribuţii importante în această direcţie. Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,    Vă rog să-mi îngăduiţi să închei aceste câteva gânduri exprimate în mod deschis, care pot fi, desigur, apreciate în varii feluri, prin a adăuga convingerea şi speranţa că stă realmente în puterea noastră, a celor 332 de deputaţi aleşi la 28 noiembrie 2004,  de a acţiona fiecare,  cu competenţa sa profesională şi  politică,  pentru a 
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realiza  multiplele  misiuni  şi  obiective  pe  care  alegătorii  români  le  cer  a  fi înfăptuite.    În toate acestea, avem nevoie de înţelepciune, cumpătare, dar şi de vigoarea tinereţii,  pentru ca noul corp al deputaţilor să răspundă cu întreaga sa vocaţie creatoare. Să găsim, aşadar, mijloacele cele mai bune pentru a dezvolta dialogul, pentru a realiza dezbateri parlamentare într-un spirit civic autentic şi, de fapt, să realizăm o continuă conlucrare pozitivă, pentru a soluţiona în spirit democratic numeroasele probleme ale vieţii parlamentare.    Mulţumindu-vă din inimă pentru atenţia acordată şi dorindu-vă spor şi succese în activitate, în continuare, ţin să vă informez că, din totalul de 332 de deputaţi, câţi au fost aleşi, la lucrările primei reuniuni a Camerei Deputaţilor în noua sa legislatură sunt prezenţi 321, iar absenţi sunt 11.
2.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 decembrie 2004 
Constituirea  şi  desemnarea  conducerii  grupurilor  parlamentare  şi 
aprobarea componenţei Comisiei de validare.

Domnul Aurel Vainer:Doamnelor şi domnilor deputaţi, În  această  şedinţă,  în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  Camerei Deputaţilor,  urmează  să  se  constituie  grupurile  parlamentare  şi  să  fie  aleasă Comisia de validare a mandatelor de deputat. În  vederea  formării  organelor  de  lucru  şi  a  desfăşurării  activităţii  Camerei, potrivit prevederilor constituţionale şi regulamentare, deputaţii se pot constitui, după cum bine cunoaşteţi, în grupuri parlamentare. În  acest  sens,  voi  da  citire  dispoziţiilor  art.13  din  Regulamentul  Camerei Deputaţilor,  republicat,  astfel  cum  a  fost  modificat  prin  Hotărârea  Camerei Deputaţilor  nr.32/2004:  "Grupurile  parlamentare  sunt  structuri  ale  Camerei Deputaţilor.  Ele se pot constitui  din cel  puţin 10 deputaţi  care au candidat  în alegeri pe listele aceluiaşi partid politic, ale aceleiaşi formaţiuni politice, alianţe politice sau alianţe electorale. Deputaţii unui partid politic sau ai unei formaţiuni politice nu pot constitui decât un singur grup parlamentar. 
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Deputaţii care au candidat pe listele unei alianţe politice sau alianţe electorale şi fac parte din partide politice diferite pot constitui grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte. Deputaţii  partidelor  politice,  formaţiunilor  politice,  alianţelor  politice  sau alianţelor electorale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup parlamentar,  precum  şi  deputaţii  independenţi  se  pot  reuni  în  grupuri parlamentare  mixte  ori  se  pot  afilia  altor  grupuri  parlamentare  constituite potrivit alin.1. Deputaţii  care  reprezintă  organizaţiile  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor naţionale,  altele  decât  minoritatea  maghiară,  pot  constitui  un  singur  grup parlamentar." A fost un citat lung, l-am terminat, dar este foarte necesar. Daţi-mi voie să continui spunând că, în conformitate cu prevederile art.14 din regulament,  "În  prima  sa  şedinţă,  fiecare  grup  parlamentar  procedează  la desemnarea conducerii proprii, alcătuită din lider şi, după caz, din unul sau mai mulţi locţiitori". După  constituirea  grupurilor  parlamentare,  urmează  să  alegem  Comisia  de validare  a  mandatelor  de  deputat,  care  este  compusă,  potrivit  art.3  din regulament, din 30 de deputaţi. Componenţa comisiei trebuie să reflecte configuraţia politică a Camerei, aşa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare. În  vederea  stabilirii  locurilor  în  Comisia  de  validare  pentru  fiecare  grup parlamentar,  având  în  vedere  ponderea  membrilor  fiecărui  grup  în  totalul deputaţilor,  vă prezint,  cu permisiunea dumneavoastră,  algoritmul rezultat  din datele primite de la Biroul Electoral Central. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat are 113 membri. Ponderea din cei 332 de deputaţi este de 34,04%. Numărul locurilor ce-i revin în Comisia de validare este de 10 deputaţi. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal are 64 de membri, ponderea din cei 332 de deputaţi, fiind de 19,28%. Numărul locurilor ce-i revin în Comisia de validare este de 6 deputaţi. 
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Grupul parlamentar al Partidului Democrat are 48 de membri, ponderea din 332 de deputaţi fiind de 14,46%. Numărul locurilor ce-i revin în Comisia de validare este de 4 deputaţi. Grupul  parlamentar  al  Uniunii  Democrate  Maghiare  din  România  are  22  de membri,  ponderea din 332 de deputaţi  fiind de 6,63%. Numărul  locurilor ce-i revin în Comisia de validare este de 2 deputaţi. Grupul parlamentar al Partidului Umanist Român are 19 membri, ponderea din 332  de  deputaţi  fiind  de  5,72%.  Numărul  locurilor  ce-i  revin  în  Comisia  de validare este de 2 deputaţi. În sfârşit, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale are 18 membri, ponderea din 332 de deputaţi fiind de 5,42%. Numărul locurilor ce-i revin în Comisia de validare este de 2 deputaţi. 
(Vociferări în Grupul parlamentar al Partidului România Mare)P.R.M.! Un moment, da, vă rog să mă scuzaţi! Îmi cer mii de scuze. Mii de scuze. În modul cel mai solemn, îmi cer aceste scuze. Vă rog frumos. Grupul parlamentar al Partidului România Mare are 48 de membri, ponderea din 332  de  deputaţi  fiind  de  14,46%.  Numărul  locurilor  ce-i  revin  în  Comisia  de validare este de 4 deputaţi. Să ştiţi că a fost această scăpare, pentru că eu am văzut aceleaşi cifre. Vă rog să mă credeţi. Sunt un om extrem de corect, să ştiţi. Comisia  de  validare  va  funcţiona  pe  întreaga  durată  a  mandatului  Camerei Deputaţilor. Dacă sunteţi de acord să procedăm în acest mod, atunci supun la vot. Cine este pentru modul pe care l-am propus? Vă rog să număraţi. Cine  este  împotrivă?  Nu  se  vede  nici  o  mână  ridicată.  Deci,  nu  avem  voturi împotrivă. Abţineri? Nu avem nici abţineri. Pot să spun atunci că s-a aprobat această procedură cu unanimitate de voturi. 
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Supun,  de asemenea,  votului  dumneavoastră  numărul  de locuri  în  Comisia  de validare pentru fiecare grup parlamentar, potrivit algoritmului pe care l-am citit anterior. Cine este pentru? Vă mulţumesc. Împotrivă, cine este? Nu este nimeni. Abţineri? Nu avem. Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat numărul de locuri în Comisia de validare. Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Vă propun să luăm o pauză de 45 de minute, pentru a da posibilitatea constituirii grupurilor parlamentare şi  pregătirii  propunerilor pentru Comisia de validare, având  în  vedere  ponderea  numărului  de  deputaţi  ai  fiecărui  grup  din  totalul deputaţilor. Vă mulţumesc foarte mult şi luăm această pauză de 45 de minute.
Domnul Aurel Vainer:Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă rugăm să aveţi amabilitatea să luaţi locuri acolo unde vi le-aţi rezervat şi să putem reîncepe lucrările şedinţei noastre. Aşadar,  reluând  lucrările,  invit  pe  deputaţii  desemnaţi  lideri  ai  grupurilor parlamentare  să  prezinte  denumirea,  conducerea,  componenţa  numerică  şi nominală a grupurilor parlamentare pe care le reprezintă. Totodată, îi rugăm să prezinte propunerile pentru Comisia de validare. Precizez: prezentarea liderilor se face în ordinea mărimii numărului de deputaţi ai fiecărui grup parlamentar. Ca  atare,  vă  rog  din  nou  să  luaţi  loc  şi  să  dăm  cuvântul  reprezentantului Partidului Social Democrat, domnul deputat Miron Mitrea.
Domnul Aurel Vainer:Vă mulţumesc, domnule deputat Mitrea. 
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Invit la cuvânt reprezentantul Partidului Naţional Liberal, domnul deputat Călin Popescu-Tăriceanu. Poftiţi, domnule deputat, aveţi cuvântul.
Domnul Aurel Vainer:Vă mulţumesc, domnule deputat Călin Popescu-Tăriceanu. Invit,  acum, pe reprezentantul  Partidului  România Mare.  Are cuvântul  domnul deputat Bolcaş. Poftiţi.
Domnul Aurel Vainer:Vă mulţumesc, domnule deputat Bolcaş şi,  în acelaşi timp, apreciez la valoarea normală faptul că aţi înţeles că nu a fost nimic gândit înainte, ci a fost o eroare de lectură. Vă rog să fiţi  de acord să dăm cuvântul  reprezentantului  Partidului Democrat, domnul deputat Cozmin Guşă. Domnule deputat Guşă, aveţi cuvântul.
Domnul Aurel Vainer:Vă  mulţumesc,  domnule  lider  Guşă.  Am  o  rugăminte  la  dumneavoastră.  Dacă sunteţi  amabil  să  precizaţi  luna  când  este  născută  colega  dumneavoastră  de partid,  deputata,  ca  să  putem consemna exact;  luna de naştere.  Vă rugăm.  Vă mulţumesc frumos. În continuare,  vă rog să-mi daţi voie să dau cuvântul reprezentantului  Uniunii Democrate Maghiare din România, domnul deputat Attila Kelemen. Poftiţi.
Domnul Aurel Vainer:Vă mulţumesc, domnule lider. În  continuare,  din  partea  Partidului  Umanist  Român,  doamna  deputat  Daniela Popa.
Domnul Aurel Vainer:Vă mulţumesc, doamnă lider. 
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Vreau să adaug la denumirea partidului şi "Social Liberal", da? Vă mulţumesc. Are cuvântul,  în  continuare,  domnul  Varujan Pambuccian,  din partea  grupului minorităţilor naţionale. Vă rog.
Domnul Aurel Vainer:Vă mulţumesc, domnule deputat Pambuccian. Acum  aţi  ascultat  propunerile  pentru  Comisia  de  validare  şi  v-aş  ruga  să  vă pronunţaţi în legătură cu aceste propuneri nominale. Dacă sunt obiecţii, vă rog să le arătaţi. Deci, are cineva obiecţii în legătură cu propunerile formulate privind componenţa Comisiei de validare? Nu. Eu nu observ nici o mână ridicată. Vă mulţumesc foarte mult. Aceasta înseamnă că am votat în unanimitate componenţa Comisiei de validare; în unanimitate de voturi, ceea ce este foarte important. Acum,  membrii  Comisiei  de validare sunt  invitaţi  să  se  întrunească  la  sala  de şedinţe a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru a-şi alege un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care alcătuiesc biroul comisiei, precum şi pentru organizarea a nouă grupe de lucru, formate din câte trei deputaţi care vor  verifica  dosarele  alegerii  deputaţilor.  Verificarea  legalităţii  alegerii deputaţilor  care compun grupele  de lucru se  face  de către  biroul  comisiei  de validare. V-aş  ruga  să  luaţi  notă  că  din  datele  primite  de  la  Biroul  Electoral  Central domnişoara  Daciana  Octavia  Sârbu  este  născută  la  15  noiembrie  1979,  iar doamna sau domnişoara Monica Maria Ridzi Iacob este născută la 30 iunie acelaşi an. Deci domnişoara Daciana Sârbu este ceva mai tânără. Ce bine ar fi să fim şi noi atât de tineri. (Aplauze.) Vă mulţumesc foarte mult. Am adus aceste informaţii. Stimate doamne şi domni deputaţi, 
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Vă propun să încheiem şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor,  urmând să ne reîntâlnim în această sală vineri 17 decembrie 2004, ora 9,00, când Comisia de validare va prezenta raportul său. Dacă nu sunt alte probleme, vă mulţumesc foarte mult şi ne revedem vineri. Comisia  de  validare  îşi  va  ţine  şedinţa  la  sala  Comisiei  pentru  cultură,  arte, mijloace de informare în masă.
 3.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 decembrie 2004 
Remember - Timişoara, 17 Decembrie 1989.

Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor deputaţi, Bună dimineaţa! După cum cunoaşteţi, ne-am reunit astăzi în a doua şedinţă a Camerei Deputaţilor din actuala legislatură, pentru a dezbate raportul Comisiei de validare şi pentru a valida, de fapt, deputaţii aleşi la alegerile din 28 noiembrie. Vreau  să  fac  precizarea  că,  alături  de  mine,  se  află  domnul  Cristian  Buşoi  în stânga,  iar  în  dreapta  doamna Iacob Ridzi  Monica care a  devenit  secretară  în această perioadă a lucrărilor noastre.  În urma verificării  fişelor prin care erau înregistrate  datele  de  naştere  şi  s-a  constatat,  la  sesizarea  domnului  deputat Cozmin-Horea Guşă, că doamna Ridzi este mai tânără decât domnişoara Sârbu, dar amândouă sunt la fel de tinere. (Aplauze.) Este vorba numai de o diferenţă de câteva luni. Aşadar, lângă mine este doamna Ridzi care este născută în luna iunie 1977. Da? Doamnelor şi domnilor deputaţi, Înainte de a trece la dezbaterea raportului Comisiei de validare şi, bineînţeles, la prezentarea lui de către preşedintele ales de noi, vă rog să-mi îngăduiţi să dau cuvântul domnului deputat Viorel Oancea, deputat PNL de Timiş, pentru a aduce în faţa noastră cu glas tare o rememorare a evenimentelor de la Timişoara din 17 decembrie 1989. Domnule deputat, aveţi cuvântul.
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4.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 decembrie 2004

Prezentarea şi adoptarea raportului Comisiei de validare.

Domnul Aurel Vainer :Şi acum vreau să-l rog pe domnul deputat Marian Sârbu, preşedintele Comisiei de validare, să dea citire raportului comisiei. Domnule Sârbu, aveţi cuvântul.Vă  mulţumesc,  domnule  deputat  Marian  Sârbu,  şi,  în  continuare,  potrivit Regulamentului  Camerei Deputaţilor,  dacă aveţi  comentarii  la acest raport.  Nu sunt. Atunci procedăm în continuare la supunerea la vot a raportului şi a anexei listei anexă care face parte integrantă din acest raport. Deci îl supunem la vot. Aveţi vreo obiecţie pentru a-l supune la vot? Nu. Cine este pentru aprobarea raportului? Vă mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Nu sunt. Aşadar, permiteţi-mi, stimate doamne deputate şi stimaţi deputaţi, să considerăm aprobat acest raport al Comisiei de validare şi,  ca atare, să consemnăm că toţi membrii  aleşi  ai  Camerei  Deputaţilor  la alegerile  din 28 noiembrie  2004 sunt deputaţi. Ca atare, ne-am constituit în structura cea mai legal posibilă a Camerei Deputaţilor. (Aplauze.) V-aş  propune  să  ne  oprim  aici  şi  să  vă  comunic  doar  un  lucru.  Şi  anume  că reuniunea următoare,  şedinţa următoare a Camerei  va avea loc luni la ora 10. Urmează să depunem jurământul cu toţii şi apoi să procedăm, vom vedea exact când şi cum în cursul zilei la constituirea organelor de conducere ale Camerei, iar după amiază, probabil că vom avea din nou program. Deocamdată atât. Dacă nimeni dintre dumneavoastră nu are de spus ceva în plus, ridicăm şedinţa. Vă mulţumim foarte mult.
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5.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2004 
Alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor.Domnul Aurel Vainer :Acum, în continuarea lucrărilor, urmează să procedăm la alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor. Vă amintiţi că, atunci când am reintrat în sală, v-am spus că vom termina şi vom relua lucrările la orele 17,30.  Noi am fost mai productivi, a mers mai repede. Ca atare,  vă consult:  facem o pauză şi între timp se consultă liderii grupurilor parlamentare pentru a putea stabili procedura de vot? Pentru că noi asta trebuie să facem mai târziu. Deci, care sunt opiniile dumneavoastră?Domnul Aurel Vainer :Deci, fără pauză, da? Facem o pauză şi ne revedem la ora 17,00. E bine? 
(Domnul Călin Popescu-Tăriceanu propune o pauză până la ora 17,30) Rămâne aşa cum am anunţat iniţial, la ora 17,30. Vă mulţumesc foarte mult. 
(Domnul Călin Popescu-Tăriceanu revine şi propune pauză pînă la ora 17,00) Domnilor,  deci, la ora 17,00, ca să am şi eu măcar zece minute, da? Sunteţi  de acord? Fiţi îngăduitori cu mine. Vă mulţumesc. Ne revedem la ora 17,00.Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor, vă rugăm luaţi loc. E ora 17,30. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Reluăm  lucrările.  Pe  ordinea  de  zi  avem  în  continuare  alegerea  preşedintelui Camerei Deputaţilor. Potrivit  art.21 din regulament,  "Preşedintele  Camerei  Deputaţilor  este  ales  pe durata  mandatului  Camerei,  prin  vot  secret,  cu  buletine  de  vot  pe  care  sunt 
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înscrise  numele  şi  prenumele  candidaţilor  propuşi  de grupurile  parlamentare. Fiecare  grup  parlamentar  poate  face  o  singură  propunere.  Este  declarat  ales preşedinte  al  Camerei  Deputaţilor  candidatul  care  a  întrunit  votul  majorităţii deputaţilor". Rog liderii grupurilor parlamentare care au propuneri de candidaţi să prezinte propunerile în ordinea mărimii numărului membrilor fiecărui grup. Am o singură rugăminte. Mă adresez domnilor, doamnelor şi domnişoarelor de la mass-media să ia loc în partea din spate. În timpul lucrărilor noastre, de alegere a preşedintelui  Camerei  Deputaţilor,  nimeni  din  partea  presei,  a  televiziunii,  a radioului  nu  va  sta  în  partea  destinată  deputaţilor.  Aşa  că,  în  modul  cel  mai frumos,  vă  rog  să  daţi  curs  acestei  invitaţii.  Este  o  treabă  care-i  priveşte  pe deputaţi şi dorim să fie asigurată acurateţea desăvârşită a acestei alegeri. Ca  atare,  în  ordinea  mărimii  grupului  parlamentar,  vreau  să  dau  cuvântul liderului Grupului parlamentar al P.S.D. Domnule Miron Mitrea, poftiţi!Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc, domnule deputat. Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Vă rog, domnule deputat.Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc, domnule deputat. Acum, în ordinea mărimii grupurilor parlamentare,  este Grupul parlamentar al Partidului Democrat. Domnul Cozmin Guşă. Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc. 
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În continuare, Grupul parlamentar al Partidului România Mare.Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Urmează, în ordine, Grupul parlamentar al Uniunii Maghiare din România. Poftiţi!Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc. Urmează Grupul parlamentar  al  Partidului  Umanist  din România-social-liberal, doamna Daniela Popa.Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc. Domnul  Varujan  Pambuccian,  liderul  Grupului  parlamentar  al  minorităţilor naţionale.Domnul Aurel Vainer :Nu, nu!Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc. Nu  e  vorba  de  un  candidat,  ci  numai  de  un  reprezentant  în  comisia  de numărătoare a voturilor. Sper că nu am omis nici un grup parlamentar. Ca  atare,  nemaifiind  alte  propuneri  şi  considerând  că  am  ales  comisia  de numărătoare  a  voturilor,  noi  vă  propunem  o  pauză  ca  să  vedem  buletinele. Mulţumesc domnului secretar, tinereţea e foarte bună, îţi aduce aminte. Şi atunci domnul secretar ne-a propus să votăm componenţa comisiei de numărătoare a voturilor. 
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Supun la vot comisia conform propunerilor liderilor grupurilor parlamentare. Întrebare: doriţi să votăm in corpore sau?  In corpore. Deci, sunteţi de acord. Şi cine este pentru această comisie de numărătoare a voturilor? Cine este împotrivă? Nici unul. Cine se abţine? O abţinere. Cu  majoritatea  de  voturi,  cu  o  abţinere,  s-a  votat  componenţa  comisiei  de numărătoare a voturilor. Acum, 10 minute pauză ca să putem scrie aceste buletine de vot şi  apoi să le înmânăm fiecăruia pentru a le completa. Este ora l8 fără 20; la 18 fără 10, ne revedem. Vă mulţumesc. Rog membrii  comisiei  de numărătoare  a  voturilor  să  se  prezinte  de îndată în biroul  preşedintelui  Camerei  Deputaţilor  pentru  a  discuta  unele  detalii organizatorice.Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor deputaţi... Domnule Guşă...Domnul Aurel Vainer :Doamna Mona Muscă doreşte şi dumneaei să intervină.Domnul Aurel Vainer :Domnul deputat Adrian Năstase.Domnul Aurel Vainer :Domnul  deputat  Călin  Popescu  Tăriceanu  a  ţinut  de  mai  multă  vreme  să  ia cuvântul.
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Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc. Cred că ce a fost de spus, s-a spus. Doamna Muscă, mai doriţi să luaţi cuvântul? Da. (Rumoare.)Domnul Aurel Vainer :Mulţumim. Domnul Adrian Năstase, vă rog, aveţi cuvântul. (Aplauze.)Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor deputaţi, Noi putem prelungi la infinit aceste discuţii.  Este clar,  regulamentul  indică vot secret. Nu se scrie cum este votul secret. Eu vă propun o soluţie care s-a acceptat la un moment dat şi de către Comisia de verificare şi numărare, că aşa se cheamă comisia noastră, şi de liderii grupurilor parlamentare. Procedura  constă  în  următoarele:  unul  din  secretari,  din  partea  dreaptă  sau stângă,  vor  citi  apel  nominal,  în  ordine alfabetică.  Deputatul  citit,  strigat,  cum vreţi să-i spuneţi, se prezintă la secretarii noştri care înmânează buletinul de vot. Apoi, de aici începe problema. Noi recomandăm ca acei care primesc buletinul de vot să meargă în partea dreaptă, la nivelul unu, doi, unde doresc să completeze şi apoi să introducă în urnă. (Aplauze puternice.) Există şi varianta cealaltă, în care libertatea este totală. Noi am ajuns la această concluzie.  Dacă doriţi,  ca să fiu  democrat  cum trebuie,  supunem la vot aceste două posibilităţi. (Vociferări) Numai  puţin,  că  domnul  Ruşanu  n-a  mai  luat  cuvântul  şi  să-l  lăsăm  şi  pe dumnealui.Domnul Aurel Vainer :Domnule deputat Mitrea, vă rog, poftiţi!
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Domnul Aurel Vainer :Domnul Cozmin Guşă. Domnule Guşă, un moment.Domnul Aurel Vainer :Domnul Ghişe, vă rog, poftiţi.Domnul Aurel Vainer :Poftiţi, domnule Dorneanu.Domnul Aurel Vainer :Domnul deputat Marcu, vă rog.Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc.Domnul Aurel Vainer :Domnilor, ni s-a cerut o pauză. Se ştie că noaptea este un sfetnic bun; şi pauza este un sfetnic bun. V-aş ruga să fiţi de acord să luăm această pauză de 15 minute şi să revenim. Nu avem ce face.Domnul Aurel Vainer :Este cutumă şi asta? Deci este cutumă. Gata, atunci facem pauză, n-avem ce face.Domnul Aurel Vainer :Nu. A cerut un deputat pauză, şi un lider de grup are dreptul să ceară pauză. Şi atunci accept pauza.Domnul Aurel Vainer :Poftiţi? Vi s-a spus că-i fără vot.Domnul Aurel Vainer :Deci, rog liderii de grupuri să vină la biroul preşedintelui. 
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Şi aşa este destul de târziu.Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor, Daţi-mi voie să vă informez ce-am hotărât noi la camera de chibzuinţă. În  primul  rând,  dreptul  preşedintelui  de  şedinţă  de  a  cere  suspendarea discuţiilor,  dar  nu  ajungem  încă  la  asta.  Soluţia  noastră  a  fost  următoarea: preşedintele  de şedinţă  propune următoarea  procedură de vot.  Se  face apelul nominal al deputaţilor în ordine alfabetică. Cei doi secretari - unul de la Partidul Social Democrat şi doamna Iacob de la Partidul Democrat - vor înmâna buletinul. Preşedintele recomandă sau mai bine zis solicită celor care şi-au ridicat buletinul de  vot  să  folosească  cele  două  spaţii,  dreapta-stânga,  pentru  a-şi  completa buletinul  de vot.  După ce a terminat,  vine şi  depune la urnă buletinul  de vot. Repet: este o recomandare şi o solicitare, ca să nu prelungim lucrurile la infinit. În  aceste  condiţii,  trebuie  însă  să  vă  informez  că  la  ieşirea  din  camera  de chibzuinţă, liderul Grupului Democrat, domnul Cozmin Guşă, a spus că nu este de acord cu această procedură. De asemenea, domnul deputat Călin Popescu - Tăriceanu ar dori să propună o soluţie mai bună, care - m-a informat domnia lui şi vă spun şi dumneavoastră - este soluţia care s-a convenit, s-a adjudecat la Senat. Deci,  eu v-aş  ruga să-mi  permiteţi  să-i  dau cuvântul  domnului  Călin  Popescu-Tăriceanu (Vociferări). Deci, nu doriţi să mai dăm nici un cuvânt. Domnule Tăriceanu, vă rog frumos, foarte scurt, ca să vedem ce mai facem.Domnul Aurel Vainer :Poftiţi, domnule Bolcaş.Domnul Aurel Vainer :Acum s-a făcut o propunere concretă, de sistare a dezbaterilor.  N-am decât să supun la vot acest  lucru,  luând la  cunoştinţă,  în prealabil,  de cele  două opinii exprimate, de domnul Guşă, că grupul dumnealor nu este de acord... 
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Doriţi şi dumneavoastră ceva, domnule Mitrea? Vă rog.Domnul Aurel Vainer :Nu mai terminăm. Vă rog, poftiţi.Domnul Aurel Vainer :Da, domnule Bolcaş. Dreptul la replică!Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor deputaţi, Eu vreau să recurg, totuşi, la dreptul pe care ni-l dă art. 141 din Regulament şi să cer  suspendarea  discuţiei  şi  apoi  să  trecem  la  procedura  de  vot,  pe  care  am convenit-o împreună cu liderii grupurilor parlamentare. Eu nu văd o ieşire. Mai există o variantă "... 
(Stare de nemulţumire în sală)Domnul Aurel Vainer :Numai puţin! Dacă supunem la vot o variantă sau alta, nu există şanse pentru, să zicem, Alianţă... Deci, am sistat dicuţiile şi v-aş ruga să procedăm la vot, cu solicitarea pe care am exprimat-o. Se dau buletinele, deputaţii sunt rugaţi să folosească dreapta, stânga. Dar, înainte de aceasta, vreau să-l rog pe unul din secretari să ia cele două urne să arate ce se întâmplă cu ele, cât sunt de bine puse la punct. (Domnii secretari arată  
urnele.) Începem acum cu acest apel nominal.Domnul Aurel Vainer :Vă rog! Am sistat dezbaterile! A fost un vot majoritar.Domnul Aurel Vainer :Deci, continuăm lectura.
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Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor, Daţi-mi voie! Eu  vă  propun,  potrivit  art.  141  alin.  1,  "Preşedintele  Camerei  sau  un  grup parlamentar  poate  cere  încheierea  dezbaterii  unei  probleme  pusă  în  discuţia Camerei". Eu vă cer acest lucru. Alin.  2  "Propunerea  de  încheiere  a  dezbaterii  se  adoptă  cu  votul  majorităţii deputaţilor prezenţi". Deci, iată, să facem acest vot. Cine este pentru suspendarea dezbaterii? Cu o mână, nu cu două! Vă rog frumos! Cu o mână!Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor deputaţi, Haideţi să ne liniştim puţin. Un moment! Să numărăm voturile!Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor, sunt 182 de voturi...  (Aplauze) Iată, o altă numărătoare zice 178. Dar, haideţi să votăm şi contra. Cine este contra? 182 din 332. Deci, este mai mult decât majoritate. Voci din sală: Voturi împotrivă?Domnul Aurel Vainer :Voturi împotriva încetării dezbaterii? Vă rog să mai ridicaţi mâinile. Cine este împotrivă? Ca să putem număra corect. Vă rugăm foarte mult. 
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În partea dreaptă v-aţi pronunţat? Deci,  sunt  182  voturi  pentru  sistare,  104  împotriva  sistării.  Diferenţa  sunt abţineri. Voci din sală: Abţineri?!Domnul Aurel Vainer :33 abţineri. Lipsesc câteva voturi. 182 pentru, 104 împotrivă, 34 abţineri. Fac 320. (Gălăgie în sală.) Numai puţin! S-au sistat dezbaterile. Vă întreb, nu cunosc procedura. Spuneţi-mi care este? Se cere din nou o pauză? Voci din sală: Nu! Domnul Aurel Vainer :Nu se mai face, gata! Bun. Deci,  am încheiat  orice  discuţie  pe această  temă.  V-aş  ruga,  continuăm apelul nominal şi votul aşa cum l-am solicitat.Domnul Aurel Vainer :Domnilor şi doamnelor, haideţi să evităm asemenea situaţii. Votul merge normal, în felul acesta. De ce să mai creăm alte situaţii?Domnul Aurel Vainer :Domnilor deputaţi, art. 143 spune aşa: "Preşedintele Camerei cheamă la ordine pe deputaţii care tulbură dezbaterile sau creează agitaţie". Vă rog, nu mă puneţi în situaţia aceasta. Domnul Aurel Vainer :
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Lăsaţi agitaţia! Nu suntem la fotbal, vă rog!Domnul Aurel Vainer :Vă rugăm, luaţi loc în fotoliile dumneavoastră! Vă rugăm foarte mult!Domnul Aurel Vainer :Vă rog frumos nu faceţi afirmaţii lipsite de sens. Nu m-a şantajat nimeni şi nu dau nimănui nici un credit suplimentar. Vă rog să fiţi serioşi! (Gălăgie în sală)Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor, Vă  rog,  puţină  atenţie!  Domnul  deputat  Nicolăescu  a  anunţat...  (Rumoare,  
vociferări, proteste. Bătăi în pupitre.) Voci din sală: Se votează!Domnul Aurel Vainer :Domnule Nicolăescu, numai puţin, vă rog! Domnul  deputat  Nicolăescu  ne-a  anunţat  că,  dacă  se  continuă  aşa,  grupul dumnealor părăseşte sala! Voci din sală: Treaba lui! Se votează!Domnul Aurel Vainer :E corect? Vreţi să spuneţi ceva? (Se întrerupe pentru o scurtă perioadă microfonul  
de la tribună.) Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor, 
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Doriţi un vot unilateral? Voci din sală: Da!Domnul Aurel Vainer :Vă convine aşa ceva? Voci din sală: Da!Domnul Aurel Vainer :Prima reuniune a Camerei Deputaţilor? Nu înţeleg... (Rumoare, vociferări.)Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor, Eu am rămas singur la tribună, şi cu un secretar... Voci din sală: În timpul votului nu este voie să vorbiţi!Domnul Aurel Vainer :Daţi-mi voie! Eu înseamnă că rămân numai cu aceşti doi secretari, din alţi patru? Voci din sală: E corect aşa! E legal!Domnul Aurel Vainer :
Daţi-mi voie să citesc puţin...  Eu nu pot...  Nu pot, vă rog să mă credeţi! Nu am întâlnit situaţia, nu ştiu ce să fac, vă mărturisesc! 
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Voci din sală: O să o mai întâlniţi!Domnul Aurel Vainer :Procedura este cu patru secretari! (Vociferări.)Domnul Aurel Vainer :Domnilor deputaţi, Facem votul şi apoi votul e contestat! E bine aşa? (Vociferări, proteste.) Voci din sală: Continuaţi votul, că nu e contestat! Nu aveţi voie să întrerupeţi votul! Lipsesc, e treaba lor!Domnul Aurel Vainer :Domnule secretar, vă rog să citiţi încă o dată numele deputaţilor care au absentat de la vot.Domnul Aurel Vainer :Aţi terminat?Domnul Aurel Vainer :Bun.  Deci  considerăm că votul  s-a încheiat  în maniera în care s-a încheiat,  cu absenţe  foarte  multe  de la vot.  Dar am dreptul  să dau cuvântul  unui  deputat. Domnul Borbély doreşte să ne spună câteva cuvinte. Avem dreptul să dăm cuvântul.Domnul Aurel Vainer :Poftiţi, domnule Bolcaş.Domnul Aurel Vainer :
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Domnul Valer Dorneanu.Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc. Eu vă informez următorul lucru. Din 332 de deputaţi, şi-au exprimat votul 235. Nu  au  votat  87  de  deputaţi.  În  aceste  condiţii,  există  un  cvorum.  Ca  atare, problema pe care o avem noi acum este să realizăm numărarea voturilor.  Din păcate, Comisia de verificare şi numărare a voturilor s-a descompletat, deci va fi un raport al unei comisii incomplete faţă de ce a fost iniţial. Poftiţi.Domnul Aurel Vainer :Şi eu vă mulţumesc. Invit  Comisia  de  verificare  şi  numărare  a  voturilor  să-şi  ia  în  mână  această activitate: să verifice şi să numere voturile şi să ne anunţe. Acum, profităm de această mică pauză,  şi  vreau să vă întreb:  ce facem noi  cu programul în continuare? Poftiţi? Vine preşedintele ales. Era prevăzut la ora 21,00. Poftiţi, domnule Dorneanu.Domnul Aurel Vainer :Vă referiţi la art.56 din Constituţie sau de unde?Domnul Aurel Vainer :În  această  situaţie,  eu  nu am decât  să  vă rog  să  luăm pauza necesară  pentru numărarea voturilor, şi ne revedem după aceea.Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
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După cum cunoaşteţi, a avut loc votul. Comisia de verificare şi numărare a voturilor s-a întrunit, a făcut cele necesare, şi o  vom  ruga  pe  doamna  deputat  Daniela  Buruiană  Aprodu,  care  a  fost împuternicită  din  partea  Comisiei  pentru  numărarea  voturilor,  să  dea  citire procesului-verbal. Vă rog, doamna Buruiană.Domnul Aurel Vainer :Doamnelor şi domnilor deputaţi, Întrucât mandatul meu şi al colegilor mai tineri secretari s-a încheiat, eu nu am decât să vă mulţumesc foarte mult pentru modul în care aţi încercat să conlucraţi cu mine. (Aplauze.) Este normal ca, intrând în horă dintr-o dată, să nu joci foarte bine. Sper însă că nu am  făcut  ceva,  conştient,  care  să  altereze  legalitatea  desfăşurării  lucrărilor noastre. Încă odată vă mulţumesc, şi îl rog pe domnul Adrian Năstase, preşedintele ales al Camerei Deputaţilor, să preia conducerea. (Aplauze.)

6.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2004 
Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţiStimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,    Declar deschisă şedinţa solemnă a Camerei Deputaţilor consacrată depunerii jurământului de credinţă faţă de ţară şi de popor, de către deputaţii aleşi la 28 noiembrie 2004, ale căror mandate au fost validate. După cum cunoaşteţi,  în Camera noastră,  toate mandatele  de deputaţi  au fost validate. Vă informez că,  din totalul  de 332 de deputaţi,  şi-au înregistrat prezenţa 324, fiind absenţi 8, din care nu ştim câţi participă la alte acţiuni parlamentare. 
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Vă  rog  să-mi  permiteţi  să  reamintesc  faptul  că  jurământul  se  depune  în conformitate cu prevederile Legii nr. 8 din 2002. Potrivit prevederilor acestei legi, deputaţii depun jurământul în şedinţă solemnă. Jurământul se depune de fiecare deputat individual. Jurământul scris se rosteşte şi se semnează de fiecare deputat şi se depune la preşedintele de vârstă al Camerei. După cum cunoaşteţi, textul jurământului prevăzut la art.1 din legea menţionată se încheie cu formula religioasă "Aşa să mă ajute Dumnezeu!" Potrivit legii, jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta  putând  fi  înlocuită  cu  formula  "Jur  pe  onoare  şi  conştiinţă!",  care prefaţează jurământul. Cu respectarea prevederilor legii pe care le-am citit, desfăşurarea solemnităţii va avea loc în felul următor: lângă mine se află domnii Nicolae Bănicioiu şi Mihai Cristian Apostolache, doi din cei patru secretari cu vârstele cele mai tinere din Cameră, dumnealor vor sta lângă mine şi vor face cam ce am să fac eu la început, adică, mai exact, preşedintele de vârstă va începe lectura deputaţilor care se vor prezenta  să-şi  ridice  jurământul  de  la  una  din  cele  două  persoane  care îndeplinesc funcţia  de secretar,  respectiv  de la doamna Iacob Ridzi  Monica şi, bineînţeles, de la domnul Buşoiu. Dar vom vedea cum se vor derula lucrurile. Aşadar,  eu  voi  începe  apelul  nominal  pe  circumscripţii  electorale,  în  ordinea crescătoare a numărului de circumscripţii. ..........................
Domnul Aurel Vainer :   Vă mulţumim tuturor deputaţilor care au depus jurământul şi vă informez că toţi deputaţii aleşi şi validaţi de Camera Deputaţilor, 332 de deputaţi, au depus jurământul. Aşadar, am terminat solemnitatea depunerii jurământului de către deputaţi. Daţi-mi voie să vă felicit pe toţi şi să dea Dumnezeu să facem din această legislatură o legislatură plină de roade bogate.
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Domnul Aurel Vainer :

 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.)    Eu, Vainer Aurel, în calitate de deputat, ales în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti, "Jur credinţă patriei mele, România. Jur să respect Constituţia şi legile ţării. Jur  să  apăr  democraţia,  drepturile  şi  libertăţile  fundamentale  ale  cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aşa să mă ajute Dumnezeu!" 
(Semnează  jurământul  şi  îl  depune  la  preşedintele  de  vârstă  al  Camerei  
Deputaţilor.) (Aplauze) 

7.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 aprilie 2005 
Dezbaterea  şi  adoptarea  Propunerii  legislative  pentru  modificarea  art.7 
alin.  2  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.105/1999  privind  acordarea  unor 
drepturi  persoanelor  persecutate  de  către  regimurile  instaurate  în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice.

Domnul Aurel Vainer:Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi deputaţi şi deputate, evident. Scuzaţi-mă pentru neatenţia de care am dat dovadă, pentru că eram foarte presat de două lucruri: în primul rând de emoţia luării cuvântului pentru prima dată în faţa dumneavoastră,  în calitate de coleg şi nu de preşedinte de vârstă şi,  în al doilea rând, pentru tema acestei ordonanţe şi propunerii legislative care, în mod 
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normal,  mă emoţionează.  Fac parte  dintre cei  care au avut  de suferit  pe baza legilor din acea perioadă. Ca  atare,  consider  cu  totul  îndreptăţită  propunerea,  justificată  şi  foarte  bine motivată. N-am decât să vă adresez şi eu rugămintea de a susţine punctul de vedere al celor care  au  iniţiat  modificarea  ordonanţei  şi,  de  asemenea,  raportul  înlocuitor  al comisiei  şi  să votaţi  în favoarea  acestei  modificări  care,  în mod cert,  va arăta maturizarea şi maturitatea societăţii româneşti de astăzi. Vă mulţumesc foarte mult.
Domnul Aurel Vainer:Grupul  minorităţilor  naţionale  îşi  dă  votul  unanim  asupra  acestei  propuneri legislative.
8.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 aprilie 2005 
Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.106/2004  privind  stabilirea  indemnizaţiilor 
unor aleşi locali pentru anul 2005.

Domnul Aurel Vainer:Doamna preşedintă, Stimaţi colegi deputaţi şi deputate, Mă aflu pentru prima dată după Jurământ aici, aşa că să mă scuzaţi dacă nu ştiu să reglez tirul, da? Mi-am permis să cer cuvântul pentru a susţine raportul de modificare prezentat de  comisie,  întrucât  este  vorba,  mai  întâi  de  toate,  de  a  pune în  concordanţă conţinutul ordonanţei cu titlul ordonanţei. În  titlul  ordonanţei  nu se  face  nici  o  diferenţiere  între persoanele  aparţinând grupurilor etnice, care au suferit pe baza legilor rasiale, practic, care au existat în acea  perioadă.  Prin  corectarea  textului  se  înlătură  o  discriminare  care  era operată în raport de domiciliul cetăţeanului îndreptăţit. În felul acesta se asigură cu adevărat ... (Amuzament.)
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9.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 16 mai 2005 
Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 9 din 
Ordonanţa  Guvernului  nr.  39/1998  privind  activitatea  de  standardizare 
naţională.

Domnul Aurel Vainer:Domnule preşedinte, Stimate colege şi stimaţi colegi deputaţi, Am ţinut să intervin la susţinerea acestui proiect de lege, pentru un motiv simplu şi cred că consistent în acelaşi timp. Sistemul de standardizare a produselor şi serviciilor  în  România  s-a  schimbat  fundamental  începând  cu  trecerea  la economia de piaţă. Cu atât mai mult într-o economie de piaţă funcţională, care anvizajează înscrierea în cerinţele pieţei unice europene, standardele reprezintă un element de prim ordin. Ca atare,  trebuie să creăm condiţiile  pentru ca noul  sistem, noul  mecanism al standardizării să funcţioneze cât mai bine. Şi susţin întru totul această modificare a reglementărilor existente, pentru că asigură ceea ce este necesar, nu numai în acest domeniu: dialogul ante-legislativ cu cei care sunt factori principali într-un domeniu  sau  altul.  Asociaţia  Română  de  Standardizare  este  o  organizaţie neguvernamentală, dar care reuneşte tot ceea ce înseamnă specialitate în materie de standarde. Ca atare, este în interesul nostru, al economiei româneşti, să avem reglementări în  materie  de  standarde,  care  s-au  elaborat  într-un  dialog  direct  cu  cei  mai pricepuţi în domeniu. De aceea, susţin întru totul şi tare aş dori ca acest principiu care aici îşi face loc foarte  vizibil,  să  fie  preluat  şi  mai  departe.  Există  reglementări  privind transparenţa sistemului legislativ, dar din păcate nu întotdeauna se ţine seamă de acest  principiu.  Cred că  în  acest  caz  se  face  un pas  înainte,  extrem  de util  şi necesar. Vă mulţumesc foarte mult.
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10.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 mai 2005 
Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  31/2005  pentru  aprobarea  Contractului  de 
finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii  -  Programul de 
dezvoltare  a  infrastructurii  în  oraşele  mici  şi  mijlocii  din  România 
(SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005.

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colege şi colegi deputaţi, Cunoscând bine situaţia oraşelor mici şi mijlocii din România, susţin întru totul acest proiect de lege, care va da o gură de oxigen, sper, foarte necesară şi foarte importantă pentru o relansare a unor localităţi din România. În mod special mă bucur că în prima fază este cuprins şi judeţul Botoşani, oraşe de acolo, le cunosc prea  bine,  fiind  un  fiu  al  meleagurilor  botoşenene.  Mulţumesc  şi  îmi  exprim acordul  din  partea  Grupului  Minorităţilor  Naţionale  pentru  votarea  acestei importante  legi  de  dezvoltare,  care  va  împinge  înainte  dezvoltarea  acestor localităţi. Vă mulţumesc.
11.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 iunie 2005 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 
vinovate  de  săvârşirea  unor  infracţiuni  contra  păcii  şi  omenirii  (rămas 
pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimate colege şi stimaţi colegi deputaţi, 
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Vă rog să-mi îngăduiţi să exprim opiniile mele în calitate de cetăţean român de naţionalitate evreu, care s-a născut pe aceste meleaguri acum peste şapte decenii. Evident, am trăit şi am suferit consecinţe ale manifestării, în special în perioada septembrie 1940 - august 1944, ale politicilor şi ale acţiunilor nefaste, dureroase, profund inumane, practicate de guvernanţii şi executanţii lor din acele vremuri de tristă amintire. Aşadar,  susţin  întru  totul  prevederile  proiectului  de  lege,  cu  amendamentele propuse,  în mod bine chibzuit,  de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei  Deputaţilor.  Colegii  mei  din Grupul minorităţilor  naţionale  se  alătură votului favorabil pentru aprobarea acestui proiect de lege. Stimaţi colegi deputaţi, s-ar putea pune întrebarea: De ce astăzi, după scurgerea a peste  şase  decenii  de  la  ieşirea  României  din  alianţa  cu  Germania  nazistă, perioadă în care au devenit larg cunoscute ororile Holocaustului, al cărui bilanţ monstruos a fost uciderea a şase milioane de oameni pentru unicul motiv de a se fi  născut  evrei,  mai  este  necesară adoptarea unei  legi  care să condamne şi  să pedepsească atitudini antisemite, xenofobe şi defavorizarea cultului persoanelor care au săvârşit infracţiuni contra păcii şi omenirii? Nu pot trece la formularea răspunsului necesar fără a aminti că la această cifră se adaugă încă mii şi mii de persoane din alte naţionalităţi, considerate de Germania nazistă şi de aliaţii lor, guvernanţi din ţările Europei, ca aparţinând unor popoare inferioare. Pentru România este cunoscută soarta rromilor care, într-un număr foarte mare au fost trimişi să trăiască în condiţii inumane, împreună cu evreii, în Transnistria, loc de tristă memorie, din care cei mai mulţi nu s-au mai întors niciodată. Din păcate, în ultima vreme s-au înregistrat manifestări contrare principiilor şi regulilor  democraţiei,  înţelegerii  şi  respectului  reciproc  între  toţi  cetăţenii României, indiferent de naţionalitate. În  acest  sens,  menţionez,  în  pofida  evidenţei,  dar  şi  a  prevederilor  de  lege, Ordonanţa  nr.  31 din  martie  2002 şi  Codul  Penal  art.  317,  continuă să  apară broşuri precum "Obiectiv legionar", în care sunt propovăduite idei care incită la ură rasială...
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Domnul Aurel Vainer :...etnică, care neagă holocaustul şi urmările sale, eu am mai evocat în expunerea mea elemente de acest gen Faţă  de  această  situaţie,  deloc  îmbucurătoare,  chiar  neliniştitoare,  necesitatea adoptării proiectului de lege în dezbatere este evidentă. În baza prevederilor sale clare şi fără echivoc, autorităţile statului vor putea acţiona ori de câte ori şi acolo unde se încalcă legea, normele statului de drept, democratic, care pun sub semnul egalităţii toţi cetăţenii României, indiferent de etnie şi naţionalitate. În  context,  rog să-mi  permiteţi  să  aduc în atenţia  dumneavoastră  faptul  că  în zilele de 8-9 iunie 2005 a avut loc la Cordoba, în Spania, Conferinţa OSCE privind antisemitismul şi alte forme de intoleranţă. La conferinţă, care a prilejuit un larg schimb de informaţii, opinii, experienţe şi bune practici între reprezentanţi a 55 de state membre ale acestei organizaţii, România a participat printr-o delegaţie oficială, condusă de ministrul afacerilor externe...
Domnul Aurel Vainer :Foarte  concis,  dar  trebuia  şi  la  ceilalţi,  stimate  domnule  preşedinte,  să  cereţi concizie. Dar am să mă limitez. (Rumoare.) Vreau  doar  atât  să  spun,  că  în  declaraţia  adoptată  la  Conferinţa  OSCE  de  la Cordoba  se  face  referire  în  mod  expres  la  rolul  Parlamentelor  naţionale  în adoptarea unei legislaţii care să conţină prevederi clare pentru combaterea, prin măsuri adecvate, a tot ce înseamnă rasism, xenofobie, antisemitism şi alte forme de intoleranţă şi discriminare. Mai mult, se cere ţărilor care vor intra în Uniunea Europeană să ia măsuri ferme, vizibile, în această direcţie. Stimaţi colegi deputaţi, Întrucât în raportul Comisiei juridice este înscrisă şi o propunere de amendament de cinstire  a  eroilor  neamului,  doresc  să exprim respectul  faţă  de cei  care se înscriu în tradiţiile şi simbolurile istorice ale României. Apreciez însă că sediul materiei nu este în această lege, care este menită să ia atitudine şi să sancţioneze fapte  reprobabile,  pe  larg  recunoscute  în  raportul  Comisiei  pentru  studierea holocaustului din România. 
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Vreau să precizez că într-o discuţie particulară directă cu distinsul nostru coleg, domnul Bolcaş, am propus, dacă va fi de acord, vom vedea, ca să tratăm într-un proiect  de  lege,  într-o  iniţiativă  legislativă  specială  toată  problema  cinstirii eroilor  neamului.  Vreau  să  adaug  că  şi  evreii  au  numeroşi  eroi  ai  neamului românesc. Ca atare, mă asociez la modul cel mai direct la o astfel de iniţiativă. Cred însă, aşa cum a spus iniţial Comisia juridică, că nu este sediul materiei să reglementăm această problemă a cinstirii eroilor noştri. Eu vă mulţumesc şi vă rog să fiţi de acord şi să mă sprijiniţi, dacă pot spune aşa, în adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.
12.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 septembrie 2005 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 
vinovate  de  săvârşirea  unor  infracţiuni  contra  păcii  şi  omenirii  (rămas 
pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Rediscutăm pentru a treia oară acest proiect de lege, care se cerea să fie votat de foarte multă vreme. Amintesc doar faptul că 3 ani şi ceva a stat proiectul de lege în sertarele Senatului. A venit de la Senat cu completări importante. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a spus cuvântul, iar cuvântul cel mai important este cuvântul final, în care se revine la acel raport din iunie 2005. Eu  mulţumesc  foarte  mult  domnului  vicepreşedinte  al  Camerei  Deputaţilor, Bolcaş, pentru pledoaria în favoarea aprobării acestei legi. Nu pot, însă, să fiu de acord să ne cramponăm de ideea că trebuie introdus un amendament cu totul necesar din punct de vedere principial,  dar care nu-şi găseşte locul în această 
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lege. Legea, prin titlul ei, se referă la un subiect foarte clar. Tradiţiile neamului românesc nu au ce să caute aici, pentru că nu pe acelea le pedepsim. Suntem  de  acord  să  se  promoveze  o  iniţiativă  legislativă  care  să  acorde  o protecţie  totală  tradiţiilor  şi  valorilor  neamului  românesc.  Suntem  absolut  de acord că această problemă poate fi ridicată şi la dezbaterea privind modificarea Codului penal, dacă acolo nu este prevăzut. Deci, vă rog foarte colegial, şi să-mi înţelegeţi starea de emoţie. Nu este un subiect oarecare.  Se aşteaptă de multă vreme această lege.  Aş aminti,  doar,  că deşi în ordonanţă este prevăzut în mod expres- simbolurile, statuile persoanelor care au fost condamnate definitiv pentru daune aduse păcii şi omenirii nu sunt posibil de expus în  locuri  publice  -după multe  intervenţii,  statuia  lui  Ion Antonescu,  din curtea Bisericii  din Piaţa Muncii,  a revenit  la  normal,  adică a fost  dezvelită în văzul tuturor. Avem nevoie, şi România - eu nu vorbesc numai ca evreu - România are nevoie de această lege. Vă rog foarte mult, să lăsăm orice alte probleme, din acest punct de vedere, şi să votăm  legea  aşa  cum  a  propus-o  Senatul,  şi  cu  amendamentele  acceptate  de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale mă susţine în totalitate în această privinţă. Vă mulţumesc foarte mult.
Domnul Aurel Vainer :Mă scuzaţi  că  intervin din nou,  dar am fost  vizat  direct,  chiar dacă n-am fost nominalizat.  Nu trebuie  neapărat  să  apară  numele  ca  să  ştii  despre  cine  este vorba.  Nu  eu  am  întors  legea.  Am  să  vă  citesc  ce  motivează  Comisia  juridică,  de disciplină şi  imunităţi  -  la care nu am participat,  nu sunt membru al  Comisiei juridice,  de  disciplină  şi  imunităţi  -  la  primul  raport,  din  8  iunie.  Zice: "Amendamentul respins, - cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi defăimarea în public  a  tradiţiilor  şi  simbolurilor  naţionale  ale  României"  -,  deci  nu  se  mai vorbeşte de eroi şi martiri, şi vine cu motivaţia: "amendamentul nu se încadrează în obiectul de reglementare al legii".  Eu  cred  că  este  un  motiv  extrem  de  temeinic.  Luaţi  titlul:  dacă  noi  vrem  să introducem acest lucru, trebuie neapărat să modificăm titlul. Am votat titlul legii. Amendamentul?! Nu-i nici un amendament.
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 2. Eu am spus şi în dezbaterile anterioare: Oricând, împreună cu domnul coleg Bolcaş,  sunt  gata să facem un proiect  de lege pentru respectarea  tradiţiilor şi valorilor neamului românesc, din care - declar sus şi tare - mă simt că fac parte, fără rezerve. Cinstesc aceşti eroi adevăraţi ai neamului, şi nu ceea ce se încearcă de fapt, un subterfugiu legislativ. Vă mulţumesc foarte mult.
13.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 septembrie 2005 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
31/2002  privind  interzicerea  organizaţiilor  şi  simbolurilor  cu  caracter 
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (adoptat)

Domnul Aurel Vainer :Stimaţi colegi deputaţi, Consider  că  votarea  acestei  legi  are  o  importanţă  deosebită,  specială,  mi-aş permite să spun.  Ea reprezintă un element important în construcţia statului de drept democratic în România. În  al  doilea  rând,  legea  aceasta  dă  un  plus  de  garanţie,  siguranţă,  pentru respectarea demnităţii omului, a minorităţilor naţionale şi, în special, a evreilor cetăţeni ai României. În sfârşit, vreau să vă spun că, prin această lege, statul român pune în aplicare o declaraţie  a  OSCE,  adoptată  de  reprezentanţii  tuturor  membrilor  acestei organizaţii  europene,  care  cheamă  Parlamentele  Europene  să  construiască  un regim juridic adecvat combaterii antisemitismului, xenofobiei şi a oricăror forme de intoleranţă. Vă mulţumesc foarte mult pentru votul acordat. (Aplauze.)

14.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 septembrie 2005 
Aprobarea componenţei Comisiei de mediere pentru soluţionarea textelor 
adoptate în redactări de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  31/2002  privind 
interzicerea  organizaţiilor  şi  simbolurilor  cu  caracter  fascist,  rasist  sau 
xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii.
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Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte... procedură!
Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Bănuiesc  că  nu  e  anormal  ca  în  această  comisie  de  mediere  să  fie  şi  un reprezentant al Grupului minorităţilor naţionale. Şi v-aş ruga să luaţi în vedere această solicitare a subsemnatului.
15.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 28 septembrie 2005 
Continuarea  dezbaterilor  asupra  Proiectului  de  Hotărâre  privind 
modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mi se pare că se atinge un subiect extrem de important. Nu vreau să o fac pe cel care  se  pricepe  foarte  bine  în  treburile  Parlamentului,  dar  vă  pot  relata  din propria experienţă că acea săptămână în care am fost preşedintele de vârstă al Camerei Deputaţilor, a fost o săptămână de foc şi cred că domnul preşedinte de şedinţă, Miron Mitrea, a susţinut foarte bine această cauză. Este nevoie şi  după opinia mea de un preşedinte care să asigure de la A la Z, lucrările în tot ceea ce înseamnă aceste lucrări, programare, ştiu eu, programarea jurământului preşedintelui, modul de vot, sunt nişte probleme cu care eu m-am confruntat foarte mult. Mai  mult,  eu  am  zis  că  în  situaţia  de  nelinişte,  ca  să  nu  numesc  altfel  acest moment din Cameră, ar fi necesar nu numai secretari, chiar nişte chestoraşi, ca să spunem aşa, ca să poată să impună disciplina necesară în sală. N-aş dori multora să se confrunte cu situaţia cu care m-am confruntat. 
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De aceea,  este  o  opinie  a  unui  deputat  cu o  anumită  experienţă,  că e  bine să rămână decan sau preşedinte de vârstă până la alegerea preşedintelui Camerei. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :Nu vă supăraţi, s-a pomenit de trei ori numele meu. Mulţumesc tuturor care m-au pomenit pentru fapte şi nu pentru vorbe, adică nu vorbele dumnealor, ci vorbele mele. Aşa că mă bucur şi este o mare onoare să aud în plenul Camerei Deputaţilor şi bănuiesc, fără să fac înţepături, că şi cei care au tăcut au recunoscut că am condus bine lucrările. Dar  acum să dau şi  eu răspuns punctual.  Vă mulţumesc  tuturor,  absolut,  fără diferenţe. Cum s-a procedat cu determinarea sau alegerea celor patru? Memoria e foarte apropiată, n-are probleme grele,  există statistici când am avut lista deputaţilor aleşi s-a făcut după anul cel mai mic al deputatului care a fost ales. Şi,  dacă vă amintiţi bine, am avut o chestiune în sală când s-a spus că o domnişoară, doamnă deputat,  era cea mai  tânără  şi  a  venit  contrapartea  şi  a  spus că cealaltă...  am acceptat şi aşa au fost cei patru. Deci, nu e nici o problemă. Statistica este una din armele cele mai bune pe diferite fronturi. Vă mulţumesc foarte mult.
16.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 12 octombrie 2005 
Dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative pentru declararea ca oraş a 
comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, 
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Fiind de prin părţile locului, nu pot decât să mă bucur că un târg moldovean de altă dată, numit Podu Iloaiei,  dobândeşte calitatea,  certificatul şi parametrii de oraş.  Susţin  întru totul  această  propunere  legislativă  şi  am convingerea  că va contribui la ridicare standardalului de viaţă şi de dezvoltare în regiune. Mi-aş permite încă un argument,  pentru că alaltăieri  a fost Ziua Holocaustului, comemorării  în  România,  să  reamintesc  că  la  Podu  Iloaiei  se  află  o  groapă comună a evreilor care au murit, de la Iaşi până la Podu Iloaiei, doar vreo 30 de km,  în  condiţii  groaznice  şi  au  fost  înhumaţi  acolo.  Cred  că,  prin  această transformare a standardului din comună în oraş, Podu Iloaiei poate deveni şi un punct de atracţie pentru cei care au pornit din această zonă, să-şi revadă locurile în condiţii mai bune decât până acum. Susţin întru totul acordarea calităţii de oraş comunei Podu Iloaiei. Vă mulţumesc.
17.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 noiembrie 2005 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea 
bunurilor scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor publice 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi deputaţi şi stimate colege tot deputaţi, Aş dori să vă spun că, din punctul  nostru de vedere,  al Grupului minorităţilor naţionale, acest proiect de lege este foarte bine venit. Ca atare, susţinem votarea lui, pentru că, într-adevăr, va constitui un sprijin real pentru  cultele  religioase  din  România,  indiferent  de  culoarea  lor,  ca  să  mă pronunţ aşa, şi trebuie să recunoaştem că ar însemna o grijă din partea statului român,  pentru  ca  cetăţenii  României  să  poată  desfăşura  activităţi  de  cult,  în condiţii cât mai bune. Vă mulţumesc.
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18.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 noiembrie 2005 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.65/2005  privind  modificarea  şi  completarea  Legii 
nr.53/2003 - Codul Muncii (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi deputaţi şi deputate, sau doamne deputaţi, Eu  vreau  să  exprim  de  la  început  susţinerea  Grupului  minorităţilor  naţionale pentru acest  proiect  de lege  şi  văd,  în  modul  în  care s-a  ajuns  la  o  susţinere cvasitotală  a  Parlamentului,  un  bun  exemplu  de  faptul  că  şi  în  România consensualizarea îşi are rostul şi locul. Nu avem decât să mulţumim celor care au contribuit la obţinerea unui astfel de rezultat, cu atât mai mult cu cât cunosc bătăliile mari care s-au dus pe această temă iar rezultatul este benefic pentru toţi. Piaţa muncii din România capătă noi valenţe, care o vor face mai flexibilă, mai adaptată la cerinţele economiei de piaţă funcţionale. Votăm ca atare pentru această lege eu şi colegii mei din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Vă mulţumesc
19.Şedinţa  comună a Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din 18 noiembrie 
2005 
Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2006 (art.8 alin.3 - art.8 alin. 7).

Domnul Aurel Vainer :Domnilor preşedinţi, 
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Stimaţi colegi, stimate colege parlamentari, Daţi-mi  voi  să  mă  alătur  celor  care  susţin  cu  toată  ardoarea  acest  important proiect al României, dar al României de mâine, România care, în 2007, nădăjduim cu toţii că va deveni membru al Uniunii Europene. Este o şansă şi o ambiţie a României ca să facă din acest mare proiect european o mare reuşită a României. Ca atare, din partea mea şi a Grupului Parlamentar al Minorităţilor  Naţionale,  susţinem  întru  totul  proiectul  şi  amendamentul  de sporire a alocaţiei bugetare pentru acest proiect. Aş dori, în acelaşi timp, să vă informez că Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România intenţionează să supună atenţiei  organizatorilor  un proiect în cadrul proiectului şi anume Festivalul European IUDAICA, pentru a aduce la Sibiu forţe foarte importante din întreaga Europă. 
Domnul Aurel Vainer :Sper să ne reuşească acest proiect şi să aducem şi sprijinul nostru, dar şi prinosul de recunoştinţă al comunităţilor evreeşti din România pentru statutul pe care îl avem  azi  şi  pe  care  îl  vom  avea  şi  mai  bine  prin  viitoarea  lege  a  Statului minorităţilor naţionale. Ca atare, susţin amendamentul. Vă mulţumesc.
20.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 24 noiembrie 2005 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind Legea calului (rămas pentru votul  
final).

Domnul Aurel Vainer :Mă veţi întreba de ce mă bag în acest subiect? Să ştiţi că în copilărie am avut de-a face cu caii şi am foarte multe amintiri plăcute. Subscriu întru totul  la  nevoia  unei  legi  dedicate  creşterii  cailor.  Şi,  apropo de aceasta, cred că, gramatical, nu prea corespunde. "Legea calului" este ca şi cum calul  a produs legea;  cum am spune "Legea lui  Ionescu",  "Legea lui  Popescu", "Legea Lupu", cum a fost în domeniul agriculturii. De aceea, mi se pare că este bine să îndreptăm şi să spunem - mă alătur şi eu unei propuneri, dar modificată, - "Legea creşterii cailor", şi nu "cabalinelor". 
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Vă mulţumesc.
21.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 24 noiembrie 2005 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.94/2005  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei 
Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea 
administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite (rămas pentru 
votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, vă mulţumesc. Stimaţi domni deputaţi, stimate doamne deputate, Mi-am permis să solicit cuvântul pentru a susţine acest proiect de lege care, după opinia  mea,  are  câteva  elemente  de noutate  care  sporesc  accesibilitatea  celor îndreptăţiţi să recurgă la astfel de microcredite, la o astfel de microfinanţare din zonele  miniere.  Este  un  lucru  extrem  de  pozitiv,  pentru  că  una  din  soluţiile reintegrării  sociale a celor care sunt scoşi din activitatea minieră o reprezintă intrarea, să spunem, în domeniul afacerilor. Una din marile greutăţi este să obţii banii necesari. Acest proiect de lege introduce posibilitatea de a obţine banii, prin microfinanţare, pe o propunere de proiect. Este un lucru excelent şi faptul că la garanţii  se introduc şi alte elemente decât cele clasice, sunt convins că efectul acestei măsuri de stimulare a intrării oamenilor în ocupaţii economice, pe cont propriu, să spunem, în domeniul privat, este deosebit de bine venită. Susţin întru totul votarea acestui proiect de lege, în nume personal. Vă mulţumesc.
22.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 27 martie 2006 
Dezbaterea şi  adoptarea Proiectului  de Lege privind efectuarea anchetei 
structurale în agricultură în anul 2006.

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Onoraţi colegi, 
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Daţi-mi  voie,  în  nume  personal  şi  în  numele  Grupului  parlamentar  al minorităţilor naţionale să susţinem această lege. Şi mi-aş permite să invoc două lucruri: avem nevoie de o caracterizare cât se poate de consistentă realizată după metode ştiinţifice la standarde europene. Această lege îşi propune să realizeze o astfel de cercetare. În  al  doilea  rând,  având  la  dispoziţie  datele  care  se  vor  obţine,  vom  putea caracteriza  pe  date  concrete  starea  agriculturii  şi,  mai  ales,  ce  este  de  făcut pentru viitor. Acestea sunt motive pentru care susţinem această lege, iar Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea proiectului. Vă mulţumesc.
23.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 aprilie 2006 
Dezbateri  asupra  Proiectului  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei 
Guvernului  nr.27/2006  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 
nr.346/2004  privind stimularea înfiinţării  şi  dezvoltării  întreprinderilor 
mici şi mijlocii; Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2004  privind stimularea înfiinţării  şi  dezvoltării  întreprinderilor 
mici şi mijlocii.

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că avem în faţă o lege importantă şi v-aş propune să fiţi de acord s-o votăm. Am următorul considerent în motivaţie: se ştie importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii într-o economie de piaţă modernă. Doar atât aş aminti, că în Uniunea Europeană  funcţionează  în  prezent  circa  20  milioane  de  întreprinderi  mici  şi mijlocii.  şi în România ele au cunoscut un număr important în timp, o creştere importantă  în  timp.  din  păcate,  sunt  unele  dificultăţi  în  prezent,  şi  dacă  prin această lege ne armonizăm cu Uniunea Europeană este o treabă foarte bună. Într-adevăr, în România definiţia este dată de câţiva ani buni în urmă şi a o aduce la zi este un lucru foarte important. 
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Personal  susţin  aprobarea,  precum  şi  Grupul  parlamentar  al  minorităţilor naţionale, care susţine acelaşi lucru. Vă mulţumesc foarte mult.
24.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 aprilie 2006 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.31/2002  privind  interzicerea 
organizaţiilor  şi  simbolurilor  cu  caracter  fascist,  rasist  sau  xenofob  şi  a 
promovării  cultului  persoanelor  vinovate  de  săvârşirea  unor  infracţiuni 
contra păcii şi omenirii (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este o lege care aşteaptă de mult timp să-şi ia votul final. Aşadar, vă rog foarte mult s-o votaţi. Faceţi un act de justiţie. Este o cerinţă, dacă doriţi, pentru intrarea României în Uniunea Europeană, astfel încât o ţară şi un popor să-şi recunoască lucrurile mai puţin frumoase din istoria sa. În  acest  caz,  prin  votarea  legii,  se  ţine  seama  de  solicitarea  Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, astfel încât s-a inclus o completare la lege, în sensul că o parte din populaţia rromă a suferit, de asemenea, în această perioadă. Nu s-a modificat definiţia holocaustului evreilor, ci numai s-a completat aceasta cu prezenţa suferinţei şi la o parte din populaţia rromă. Ca atare, susţin votarea acestei legi şi, în plus, chiar vă rog frumos s-o votaţi. Vă mulţumesc foarte mult.
25.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 mai 2006 
Dezbateri  asupra  Proiectului  Legii  camerelor  de  comerţ  şi  industrie  din 
România.

Domnul Aurel Vainer :
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Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mă alătur propunerii colegului nostru Silaghi de la PNL, iniţiatorul proiectului de lege,  pentru a susţine retrimiterea la comisie.  Am două argumente în plus:  1) legea prezintă o importanţă cu totul specială. Ea reglementează un domeniu care trăieşte pe un Decret-lege din mai 1990. A venit timpul să avem o lege nouă, dar o lege bună. Şi pentru a fi o lege bună, comisiile pot lucra mai mult, astfel încât lipsa de unitate în abordarea şi rezolvarea unor probleme să se limpezească mult mai bine.  Este  vorba  de  similitudinea  care  trebuie  asigurată  între  rezolvarea problemelor la Camerele judeţene şi cea de la Camera României. Vă mulţumesc.
26.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 12 iunie 2006 
Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat 
la Bucureşti la 28 octombrie 2005.

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi şi colege, Aş dori să-mi exprim deplinul acord şi să asigur că votăm absolut pentru acest proiect de lege, din cel puţin două raţiuni, sau poate chiar trei: Relaţiile tradiţionale excelente între România şi Austria. A doua raţiune locul deosebit de important pe care-l deţine în prezent Austria în domeniul investiţiilor străine în România. Al  treilea,  care  nu  este  deloc  de  neglijat,  este  poziţia  pozitivă  de  susţinere constantă a proiectului fundamental al României de astăzi, intrarea în Uniunea Europeană. Cunosc  bine declaraţiile  repetate  ale  Cancelarului  Schlusser,  de susţinere  fără rezerve, a intrării României la 1 ianuarie 2007. 
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Iată, sunt raţiuni şi vă propun să urmaţi acest vot favorabil pentru legea pe care trebuie să o votăm. Mulţumesc.
27.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 iunie 2006 
Dezbaterea Proiectului Legii camerelor de comerţ şi industrie din România 
(rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Discutăm un proiect de lege de o mare importanţă în viaţa economică, politică şi socială a României. Aş dori două cuvinte despre istorie şi tradiţie. În România, prima lege în materie de Camere de Comerţ, în Principatele Române, s-a adoptat în 1864 şi a fost semnată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. După 4 ani, au început să apară Camerele de Comerţ în România; mai precis, în Bucureşti, în 1868. O tradiţie puternică, care are peste 140 de ani, în unele locuri şi mai mult, care a fost aruncată peste bord de regimul comunist, în 1949. A venit momentul '90. CPUN-ul a adoptat un Decret-lege nr. 119 din mai 1990, care reglementează noul statut al Camerelor de Comerţ în România. Menţionez că România a fost prima ţară din fostul sistem socialist care a adoptat o lege nouă a Camerelor de Comerţ. În  această  lege,  expresis  verbis,  apare:  "Camerele  de  Comerţ  ţin  Registrul comerţului". În 1990, în luna octombrie, cele două Camere ale Parlamentului adoptată Legea nr. 26 privind Registrul comerţului. O lege specifică, cu un cadru foarte exact de referinţă, în care Registrul comerţului apare în atribuţia Camerelor de Comerţ şi 
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Industrie.  În  două  luni,  vă  spun,  cunosc  bine  realităţile,  s-a  creat  Registrul comerţului din România, care a ajutat enorm la ordonarea, cât s-a putut în acele timpuri de tranziţie, a comunităţii de afaceri. Vreau să vă spun că în acest Registru, până în 2002, când a apărut ordonanţa de urgenţă a Guvernului României de atunci, de preluare, de trecere la Ministerul Justiţiei şi tribunale, s-au înmatriculat peste 800 de mii de firme. A apărut un moment nou în 2001-2002, când Guvernul României a hotărât ca odată cu înregistrarea să se realizeze şi operaţiunea de autorizare. O operaţiune extrem de grea, complexă, la care au fost implicate nemijlocit instituţiile statului, au apărut probleme, era normal. Şi atunci, Guvernul României decide trecerea Registrului comerţului la Ministerul Justiţiei. În fapt, a avut loc o naţionalizare, pentru că nu s-a preluat numai funcţia, ci  s-a  preluat  toată  baza  de  date  (despre  care  astăzi  se  spune  că  ar  fi neconstituţional să treacă înapoi), s-a preluat toată dotarea tehnică (Camerele de Comerţ  au fost  primele care au introdus calculatoarele  în activitatea lor şi  au creat un sistem informatic). Şi, dintr-o dată, totul este prost, nesatisfăcător şi vine la stat. Fac o menţiune,  că din anul 2001, taxele la Registrul  comerţului  erau stabilite prin hotărâre a Guvernului şi conţineau şi t.v.a.  Iar când a trecut la Ministerul Justiţiei,  prima operaţiune,  s-a  scos t.v.a.-ul  din preţ,  din taxă şi  a  rămas taxa integrală,  pe care comunitatea de afaceri,  întreprinderile,  societăţile nu au mai putut să o recupereze ca t.v.a. Iată, aşa au crescut aceste venituri, care nu au fost 10 miliarde de euro, ci, cel mult, 10 milioane de euro. Ca atare, eu consider şi susţin că se realizează un act de reparaţie morală şi nu numai, retransmiterea acestei funcţii publice la Camerele de Comerţ şi Industrie care  au creat  Registrul,  au  făcut  totul  până la  momentul  2002.  Iar,  apoi,  vine cineva la de-a gata şi perfecţionează. Termin cu această treabă: legea este foarte necesară, faţă de momentul '90 s-au întâmplat multe în societatea românească şi o nouă Lege a Camerelor de Comerţ este de actualitate, necesară şi binevenită. Ea a fost lucrată foarte consistent în comisie, am participat. Susţin, ca atare, această lege. 
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Am  însă  o  singură  optică  diferită,  în  forma  care  a  apărut  la  noi,  la  Camera Deputaţilor,  acum,  se  soluţionează  diferit  două  probleme.  Cine  sunt  membrii Camerelor de Comerţ? La camerele teritoriale,  toţi sunt membri,  iar la Camera României apare "membri de drept", "membri asociaţi". Ceea ce nu e drept, pentru că Camera României nu este o uniune a camerelor teritoriale, ea s-a constituit ca o entitate la care s-au asociat în timp Camerele teritoriale. Ca atare, ceea ce doresc şi voi susţine amendamentul meu respins, privind modul de  gândire  a  organizării  şi  funcţionării  Camerei  de  Comerţ  şi  Industrie  a României. Eu  v-aş  ruga  să  votaţi  această  lege  şi  cred  că  ne  îndeplinim  o  menire  foarte serioasă,  autentică,  a  Camerei  Deputaţilor,  să  creăm  cadrul  legislativ  propice pentru ceea ce în toată lumea se bucură de mare stimă şi consideraţie: Camerele de Comerţ şi Industrie. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :Pentru viteză, nu mai folosesc politeţuri. Cred că e o soluţie de tip struţo-cămilă. De ce? Registrul comerţului, ca funcţie, nu numai ca instituţie organizatorică, trece la Camerele de comerţ şi, ca atare, Oficiul naţional face corp comun cu oficiile teritoriale. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :Domnule  preşedinte,  vă  rog  să  anunţaţi  când trecem  la  Capitolul  "Camera  de Comerţ şi Industrie a României".
Domnul Aurel Vainer :Pentru că sunt diferite materiale care au circulat şi putem interveni aşa.
Domnul Aurel Vainer :
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Aşa cum am spus, legea e foarte bună, are o carenţă de fond. Tratează diferenţiat problema  membrilor  şi  a  organelor  de  conducere  într-un  fel  la  Camerele teritoriale, şi în alt fel la Camera României. Şi, atunci, amendamentul meu prevede următoarele, privind membrii: "membrii Camerei de Comerţ şi Industrie a României sunt" - sau "pot fi", pentru că ei vin benevol - "membri individuali, comercianţi persoane fizice şi persoane juridice cu activitate reprezentativă pe plan naţional, membri colectivi, camere de comerţ şi industrie teritoriale,  organizaţii  neguvernamentale de nivel naţional şi membri de  onoare".  Acestea  sunt  categoriile  de  membri  care  urmează  să  aibă  şi  vot deliberativ. În concepţia actuală a legii se creează această stare, cred că nu de normalitate, când există membri de drept şi membri asociaţi.  Or, dacă este organizaţie,  toţi sunt asociaţi. Ea se naşte prin asociere. Şi ca argument suplimentar: Camera de Comerţ şi Industrie a României a apărut cu un statut propriu bine definit în decretul-lege din 1990. Acolo şi atunci s-au stabilit toate categoriile acestea de membri. Acum, prin noua reglementare, îi dăm afară pe cei care au fost de ani şi ani şi zicem: nu, nu mai aveţi nici un cuvânt la voturi importante. De aceea, vă rog frumos să susţineţi acest amendament propus de mine şi să-l votaţi favorabil. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :Dacă-mi  permiteţi,  n-aş  putea  să  cred  că  registrul  teritorial  nu  este  instituţie publică, iar registrul naţional este instituţie publică. Iarăşi, rezolvăm lucrurile cu două unităţi de măsură. Părerea mea personală, fără a avea pregătire juridică: nu este nimic defectuos ca Oficiul Naţional al Registrului Comerţului să funcţioneze cum a funcţionat 12 ani de la înfiinţare, cu o trudă extraordinară. Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a spus ceva. Am muncit acolo pe rupte şi a venit o zi mare şi ne-a luat totul, ne-a 
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lăsat - daţi-mi voie să mă exprim neelegant - oarecum, cu fundul ... mai departe, spuneţi dumneavoastră.
Domnul Aurel Vainer :Daţi-mi  voie  să  folosesc  o  formulă  des  uzitată  în  Parlament,  cu  tot  respectul, pentru domnul deputat Bivolaru,  dar,  este o inexactitate.  Astăzi,  în colegiul de conducere  al  Camerei  României,  participă  19  camere  teritoriale,  la  nivel  de preşedinte. Doi. La adunarea generală de alegeri de până acum, camerele teritoriale au avut drept  de  vot  40%  din  total.  Iată  că  aceasta  este  realitatea.  Dar,  a  prelua,  a transforma prin această lege Camera României într-o uniune nu este prevăzut, nu este structurată ca o uniune.  Ea este o Cameră Naţională,  cum funcţionează în multe ţări. Şi, atunci, nu este corect, nu este normal să avem două categorii de membri: asociaţi şi de drept. În primul rând, participarea la Camera României nu este obligatorie, pentru că "de drept" înseamnă şi "obligatoriu" pentru camerele teritoriale. Vrea să fie, este; nu vrea, nu este. Ca atare, vă rog frumos să meditaţi asupra acestei probleme. Eu vă propun, ca o soluţie de compromis, ca să putem depăşi, să retrimiteţi la comisie acest punct, asupra căruia să mai lucrăm împreună. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :Dacă-mi  permiteţi,  n-aş  putea  să  cred  că  registrul  teritorial  nu  este  instituţie publică, iar registrul naţional este instituţie publică. Iarăşi, rezolvăm lucrurile cu două unităţi de măsură. Părerea mea personală, fără a avea pregătire juridică: nu este nimic defectuos ca Oficiul Naţional al Registrului Comerţului să funcţioneze cum a funcţionat 12 ani de la înfiinţare, cu o trudă extraordinară. Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a spus ceva. Am muncit acolo pe rupte şi a venit o zi mare şi ne-a luat totul, ne-a lăsat - daţi-mi voie să mă exprim neelegant - oarecum, cu fundul ... mai departe, spuneţi dumneavoastră.
Domnul Aurel Vainer :
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Vă rog să tratăm lucrurile cu aceeaşi unitate de măsură.
Domnul Aurel Vainer :

Revin la formulat, cu tot respectul, pentru domnul deputat Nica...
Domnul Aurel Vainer :... pe care îl cunosc foarte bine şi ne cunoaştem. E un om foarte valabil. Numai că aici e vorba de nişte cuvinte. Cred că nu avem de-a face cu un monopol, ci e vorba de o funcţie publică delegată. Şi, dacă legea, şi vreau să fie extrem de clar, Legea nr.26 din 1990, corectată în decursul anilor, prevede ceva extrem de important. Registrul  Comerţului  se  desfăşoară  la  Camerele  de  Comerţ,  justiţia  are  o participare, o prezenţă permanentă, fiind acei judecători delegaţi, pentru care în legislaţia  de  dinainte  de  2002,  Ministerul  Justiţiei  primea  8%  din  încasările Registrelor Comerţului. Iată că nu e vorba chiar aşa, se dă şi fac ce vor. Mai mult, începând cu anul 2001, Guvernul României adopta hotărâri de stabilire a taxelor şi tarifelor la Registrul Comerţului. Nu ne-a dat voie Guvernul timp de 3 ani să aplicăm o prevedere de indexare, care era acolo şi a zis nu, lăsaţi aia e altă dată. Deci, vă rog frumos reţineţi, haideţi să tratăm lucrurile ca o funcţie publică delegată  într-un  stat  democratic  care  merge  spre  ce  vreţi  dumneavoastră  să numiţi,  economie de piaţă ş.a.m.d, ştim ce se întâmplă cu întreprinderi de stat, care îşi menţin monopolul şi în jurul lor se întâmplă ce se întâmplă. Aici e vorba de Camerele de Comerţ care chiar prin această lege sunt categorisite ca organizaţii neguvernamentale de utilitate publică. Or, utilitatea publică este să fie în serviciul public şi să fie în serviciul ţării şi aşa mai departe. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :L-am formulat şi normal este să mi-l susţin. Dar, din păcate, acolo s-a spus aşa: "membrii  de  drept  şi  membrii  asociaţi".  Şi  acum  cei  de  drept  au  de  vot deliberativ, iar ceilalţi consultativ. Amendamentul meu este că toţi membrii au drept  de  vot  deliberativ.  Urmează  ca  prin  statut  să  se  stabilească  modul  de 
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reprezentare în adunarea generală şi ponderea votului. Aşa s-a făcut, aşa se face. Dar să dai drept de vot numai la 42 de camere teritoriale, care au avut sau n-au avut un aport semnificativ la ce are astăzi Camera României este nedrept. Asta este toată problema. Vă rog să votaţi, că toată lumea are vot deliberativ, chiar dacă am menţinut acolo aceste categorii de membri. Atât. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :Iarăşi, cu tot respectul pentru domnul Márton care a susţinut înainte că noi nu constituim o uniune acum. Nu-i o uniune. Într-o uniune, cei din uniune, vin toţi cu o participare şi un vot.  Noi suntem Camera României  la care vin prin afiliere-asociere Camerele teritoriale. Şi atunci, cum adică? Cele 42, eu vreau să fiu mai concret,  42  de  camere  de  comerţ  teritoriale  îşi  aleg  numai  ele  în  Adunarea generală  colegiul  de  conducere,  format  din  11  camere  de  comerţ.  Acum  în Colegiul României sunt 19. Ce reprezentare are? Vă rog să vă gândiţi, nu vreau să-mi răspundeţi. Retoric, deci repet, nu suntem o uniune.  Camera României nu e o uniune. Este o entitate autonomă, distinctă, neguvernamentală şi de utilitate publică. Nu-i uitaţi acest lucru. Atât, şi vă mulţumesc.
28.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 iunie 2006 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.12 
din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Comisia s-a întrunit într-un cvorum legal - 22 din 24. A adoptat un raport care propune spre aprobare aceste proiect,  cu următoarea modificare: în titlul şi în text, în locul cuvântului "completare" să nu mai apară nimic, că-i "modificarea şi completarea". Noi cerem să rămână numai "modificarea". 
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În rest, suntem de acord şi vă propun să votaţi. Vă mulţumesc.
29.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 octombrie 2006 
Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi  voie  să  vă  reţin  câteva  momente.  Ieri,  9  octombrie,  s-a  oficializat,  să spunem  aşa,  prin  diferite  manifestări,  pentru  a  treia  oară,  în  România,  ziua holocaustului. Este un moment important, nu numai pentru evreii şi romii care au pierit în holocaustul din România, dar, pentru noi toţi, pentru că dorim ca ceea ce s-a întâmplat cu atâţia ani în urmă să nu se mai repete niciodată, nu numai pentru evrei  romi,  dar  pentru  nimeni  în  lume.  S-au  întâmplat  lucruri  monstruoase, ucideri  în masă,  în diferite  locuri,  deportări,  deportări  în Transnistria,  care au însemnat  un  drum  fără  întoarcere  şi  pierderea  multor,  multor,  multor  vieţi omeneşti. Daţi-mi voie să reamintesc acest lucru şi să mai spun în plus ceva. Mulţumesc în numele  comunităţilor  evreieşti  din  România,  Parlamentului  României,  care  a adoptat  legea  care  iniţial  a  fost  Ordonanţa  nr.31  din  2002,  promovată  de Guvernul  Adrian  Năstase,  a  devenit  lege  şi  în  România,  potrivit  legii,  sunt interzise  organizaţiile  de  tip  fascist,  care  promovează  xenofobia,  rasismul  şi antisemitismul şi, de asemenea, cultivarea şi propagarea ideilor expuse, cândva, de persoane care au adus daune grave păcii şi umanităţii. Mulţumesc Parlamentului României şi aş dori ca autorităţile statului care trebuie să vegheze la punerea în aplicare a acestei  legi,  să-şi  facă datoria.  Mă refer la procuratură şi la justiţie, în mod special. Vă mulţumesc pentru atenţie.
30.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 octombrie 2006 
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Dezbaterea  Propunerii  legislative  pentru  înfiinţarea,  organizarea  şi 
funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri (rămasă pentru 
votul final).

Domnul Aurel Vainer :

Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În  legătură  cu  această  propunere  legislativă,  daţi-mi  voie  să  am  un  punct  de vedere personal, faţă de ceea ce a votat comisia din care fac parte. Şi anume, consider că nu este oportun acest lucru, comasarea acestor agenţii şi instituţii  ale  statului,  în  primul  rând,  pentru  că  ele  vizează  restructurarea Guvernului. Este o problemă care trebuie s-o decidă neapărat Guvernul, întrucât el prezintă structura de organizare şi funcţionare a Guvernului şi a instituţiilor sale. În al doilea rând, vreau să depun o mărturie, cât de importantă este sau cât de important este ca să avem o agenţie,  o instituţie a statului  care să promoveze investiţiile  străine.  În  nici  un  caz  nu  neg  importanţa  întreprinderilor  mici  şi mijlocii.  Importanţa  dezvoltării  mediului  de  afaceri,  dar  ţările  emergente  s-au zbătut teribil să-şi promoveze potenţialul de investiţii în străinătate. Este drept, în ultimii 2-3 ani se observă o creştere mare a investiţiilor de capital străin în România,  dar în bună parte  în  urma privatizărilor.  Or,  bătălia  mare este  de a atrage capital străin pentru investiţii noi de tip Greenfield şi nu numai. De  aceea,  eu  consider  că  a  pune  la  un  loc  sub  aceeaşi  umbrelă,  sub  acelaşi acoperiş activităţi  distincte,  poate încetini  procesul  de dezvoltare al  României. Este  o  opinie  personală  dar  şi  din constatări,  din activitate  mea anterioară  la Camera de Comerţ şi Industrie,  unde am văzut cât de important este să ieşi în lume cu o instituţie care îşi promovează potenţialul de investiţii şi de afaceri în România. Vă mulţumesc. Ca atare, eu voi vota împotriva acestei propuneri.
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31.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 octombrie 2006 
Dezbaterea  Proiectului  de  Lege  privind  organizarea  şi  funcţionarea 
sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri (rămas pentru votul  
final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În calitatea mea şi  de fost  statistician,  la această vârstă îmi permit să folosesc diferite profesii. Susţin întrutotul acest proiect de lege, pentru că mutaţiile în comerţul românesc vor fi esenţiale atunci când intrăm pe piaţa unică europeană şi, ca atare, trebuie să cunoaştem totuşi date despre ce se întâmplă cu producătorii şi importatorii români. Ca atare, este foarte bine venit acest proiect de lege. Mai este un aspect, şi aş dori să-l relev. Cei care au elaborat legea s-au gândit şi la îmbunătăţirea situaţiei  întreprinderilor mici  şi  mijlocii.  Nu-i  lăsăm să intre,  să plutească  oricum,  în  aceste  noi  condiţii,  ci  îi  învăţăm  şi  le  dăm  şi  mijloacele necesare. Ca atare, eu vă propun şi susţin votarea acestei legi. Vă mulţumesc.
32.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 noiembrie 2006 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice (rămas 
pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aş  dori  să  susţin  necesitatea,  utilitatea,  oportunitatea,  actualitatea,  cum doriţi dumneavoastră, adoptării aceste legi. Vreau să spun, din două raţiuni: în lumea 
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modernă, se dezvoltă foarte mult parteneriatul public-privat, acolo unde el este posibil şi acceptat, este foarte benefic; în al doilea rând, mă interesează în mod special,  ca reprezentat al populaţiei evreieşti din România,  noi fiind aceia care avem circa 100 de sinagogi, de pe vremuri în care, în România, trăiau 800 de mii de evrei, şi astăzi sunt 10 mii. Ei,  bine,  unele  dintre  acestea  sunt  monumente  istorice  agreate  ca  atare,  iar posibilitatea de a le da o utilizare apropiată de ceea ce era o sinagogă e foarte binevenită. Noi avem prime rezultate în această privinţă, în diferite zone ale ţării, şi dacă legea ne va permite mai bine va fi foarte bine. De aceea, verau să vă spun că susţin în totalitate această lege şi v-aş ruga să o votaţi şi dumneavoastră. Vă mulţumesc foarte mult.
33.Şedinţa  comună a Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din 28 noiembrie 
2006 
Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2007. (art. 14-27; anexa 3; anexele nr.3/01-3/18)

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Stimate colege, Mă alătur celor care au propus acest amendament. Motive sunt multiple. Aş dori doar  să  amintesc  că  în  Uniunea  Europeană  numărul  întreprinderilor  mici  şi mijlocii depăşeşte cifra de 20 de milioane. În România avem un număr mare, dar care este în pericol de a se diminua grav, în urma intrării în Uniunea Europeană, dintr-o singură raţiune: insuficienţa armelor de a intra în competiţie. Folosesc "arme" la modul paşnic şi nu la modul militar al armelor. Ca atare, a majora cifra prevăzută în buget este un ajutor foarte necesar, pentru ca măcar acele proiecte care au mari şanse de a ridica gradul de competitivitate a acestor întreprinderi să fie cu adevărat un mare sprijin, un mare ajutor. 
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La drept vorbind, cifra nu este de speriat. Este, poate, semnificaţia că Parlamentul României,  care  îmi  amintesc  că  a  început  una  din  sesiunile  noastre  cu  tema întreprinderilor mici şi mijlocii, ar da un nou semnal că aici, unde se făuresc legile ţării, există un punct important de suport pentru acest sector al întreprinderilor mici  şi  mijlocii,  a  cărui  dezvoltare  se  înscrie  în  mod normal  într-un trend de evoluţie. Vă mulţumesc foarte mult şi bineînţeles votăm pentru.

34.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 29 noiembrie 2006 
Dezbaterea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii Judeţului 
Argeş cu reşedinţă în municipiul Piteşti,  în Argeş Muscel (rămasă pentru 
votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi şi stimate colege, Eram foarte dedicat să fac o susţinere de inimă pentru acest proiect de lege. Şi am să vă spun de ce. Mi-e dragă istoria. Istoria poporului român. Şi acolo, într-adevăr, sunt pagini importante privind această zonă a ţării denumită Muscel. Nu vreau să repet ce a spus colegul nostru Dumitriu. Dar intervine altceva. Profesia mea este economist. Profesia mea este un economist care trăieşte în această economie de foarte mulţi ani şi ştie ce înseamnă valoarea banului şi, mai ales, ştie ce înseamnă implicaţii sub aspect administrativ. De  aceea,  pledoaria  mea  se  atenuează.  Şi  atunci,  eu  cred  că  ar  fi  bine  şi,  de principiu, cred că nimeni nu se poate opune, să susţinem în continuare o astfel de lege. Dar trebuie totodată să ţinem seama de impact şi atunci, eu aş propune, ca unul din cei care solicită, dacă doriţi, prelungirea termenului, pentru a avea din partea  Guvernului  şi  a  Comisiei  de  administraţie  un  punct  de  vedere  foarte documentat, cu implicaţiile adoptării acestei legi. 
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Nu vă ascund că sunt cetăţean de onoare al  Câmpulungului-Muscel  şi  mi-ar fi drag  să  se  cheme  Argeş-Muscel.  Dar  mi-aş  permite,  în  completarea amendamentului, pentru că tot sunt la tribună, cred că este o scăpare, chiar dacă am face legătura dintre Argeş şi Muscel, ar trebui neapărat o "trăsură de unire", cum am învăţat eu pe vremuri la gramatică, sau o cratimă, cum se spune astăzi. Aşa cum este Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin. Vă  mulţumesc.  Propunerea  mea  este  a  cere  o  prelungire  de  termen  pentru  a judeca toate implicaţiile. Vă mulţumesc pentru atenţie.
Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mă simt dator, în primul rând, să mulţumesc celor 58 de parlamentari sau 56, care au votat pentru propunerea mea de prelungire a termenului, din raţiunile pe care le-am expus. Mulţumesc, de asemenea, celor care nu au votat, pentru că au multiple argumente. Vreau numai,  în  plus,  în  legătură  cu acest  subiect  să  mai  spun câteva  lucruri foarte  pe scurt.  Istoria  este  istorie,  şi  noi  trebuie  să  învăţăm  întotdeauna  din istorie. Iar atunci când se iveşte nevoia şi posibilitatea de a restitui ceva istoriei, este bine s-o facem. Mai există şi o vorbă românească înţeleaptă: "Mai bine mai târziu decât niciodată". De aceea, cred că acest subiect al redării unor drepturi celor care trăiesc în fostul judeţ Muscel, în Ţinutul Muscelului, este o problemă de istorie. S-au văzut multe în istoria României, când s-au făcut corecturi de istorie, chiar dacă au însemnat costuri foarte importante. În fond, nimic nu este de nesoluţionat. De aceea, eu v-am propus atunci să încercăm o prelungire a termenului. Cred, însă, că, în aceste condiţii, subiectul nu trebuie abandonat, chiar dacă este astăzi un insucces. Şi, ca atare, ceea ce pot să vă spun, că există exemple în istoria organizării administrative a ţării, a României, când modificări de acest gen au dus la  mai  bine.  Şi  am  să  vă  dau un singur  exemplu:  pe  vremuri  au  fost  cele  18 
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regiuni; în '67 a venit reforma administrativă şi s-a trecut la judeţe. Şi am cel mai bun exemplu, regiunea Suceava de atunci, şi judeţul Botoşani de dinainte şi de acum. Cine cunoaşte puţin din istoria acestei zone îşi poate aminti un lucru care a devenit  atât  de clar,  ce înseamnă să preiei  puterea  pentru alţii:  când s-a scos piatra  de  pe  Calea  Naţională  a  oraşului  Botoşani,  cu  care  se  mândreau botoşănenii de ani şi ani, şi cu ea s-a pietruit calea care ducea de la gara Iţcani în centrul  oraşului  Suceava.  S-a  făcut  o  restituţie  istorică,  a  redevenit  judeţ Botoşaniul, şi după aceea a luat o altă dezvoltare. Cred  că  această  schimbare  de  nume  dă  un  drept  ceva  mai  mare  locuitorilor Muscelului, la a spune: "Nu ne uitaţi pe noi, cei din Câmpulung şi din zonă, şi luaţi mai mult spre Piteşti şi Argeş". Acestea sunt considerentele. Dacă v-am plictisit, îmi cer scuze, dar cred că este un subiect care trebuie continuat şi trebuie să fie în atenţia Parlamentului României, şi,  de ce  nu,  a  Guvernului,  a  partidelor,  care  au alegători,  au  cetăţeni  în  zona respectivă, cu un impact foarte clar. Vă mulţumesc foarte mult.
Domnul Aurel Vainer :Cu  riscul  de  a  mă  repeta,  vreau  să  spun  că  susţin  amendamentul  domnului Purceld,  care  modifică  titlul  legii  şi  propune  ca  să  se  numească  Lege  privind schimbarea denumirii judeţului Argeş, în judeţul Argeş-Muscel, cu completarea, însă, ca între Argeş şi Muscel să apară o cratimă, ca să fie consecvent cu ceea ce se întâmplă în judeţe similare. De asemenea, sunt de acord şi cu celelalte amendamente ale domnului Purceld. Mulţumesc.
35.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 decembrie 2006 
Dezbaterea  Proiectului  de  Lege  privind  libertatea  religioasă  şi  regimul 
general al cultelor (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :
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La amendamente admise am.
Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Din păcate,  vreau să spun că obiectez la acest amendament admis şi solicit  să rămână formularea iniţială. Am să vă explic de ce. Se vorbeşte de înhumarea unor decedaţi  în cimitire care aparţin altor  culte.  În forma iniţială era că pot să se întâmple asemenea lucruri, "cu acordul deţinătorilor de cult".
Domnul Aurel Vainer :Da.
Domnul Aurel Vainer :Nu, suntem la 83.
Domnul Aurel Vainer :Da. Din raport.
Domnul Aurel Vainer :Păi la ăsta vreau să mă refer. Nu m-aţi văzut.
Domnul Aurel Vainer :Vreau să vă spun de ce...
Domnul Aurel Vainer :Şi eu îmi cer scuze. Dar asta e. Sunt departe. Sunt două motive: unul, e vorba de dreptul de proprietate, ar însemna să intre cineva pe proprietatea ta fără să-i fi  deschis uşa.  În al doilea rând, sunt reguli stricte de cult. Şi am să vă spun în cazul concret al cultului mozaic, în cimitirele mozaice se înhumează numai mozaici. Şi atunci e foarte greu să admiţi că poate 
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altcineva să fie.  Există,  şi  pot să vă spun acest  lucru,  în cimitirul  nostru de la Bucureşti  am  creat  o  zonă  pentru  cei  care  sunt  familii  mixte,  dar  e  o  zonă delimitată şi cu acordul proprietarului. Deci, v-aş ruga să fiţi de acord să rămână formularea iniţială din proiectul de la Senat, mai exact "cu acordul cultului deţinător al cimitirului". Vă mulţumesc.
36.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 decembrie 2006 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.302 din 24 
octombrie  2005  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.31/1990 
privind societăţile comerciale (rămasă pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mă raliez ideii că trebuie să adoptăm această propunere legislativă. E clar. Este un mesaj,  nu numai  un mesaj,  un sprijin neapărat  necesar  pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Vorbim atât despre acest sector şi, când este la o adică, spunem: nu se poate. Deci, este un argument foarte important. În al doilea rând, vedeţi, este un articol care dă o şansă reală acestor întreprinderi mici şi mijlocii să-şi poată majora capitalul până la 25.000 euro minimum, aşa prevede legea,  arătând şi  soluţia,  inclusiv  din reevaluările  de patrimoniu care există în proprietatea acestor societăţi. Este o problemă. Acum, în legătură cu termenul. Cu tot respectul tuturor faţă de toţi, aş spune aşa: 31 decembrie este, de acum, altceva decât termenul din legea care a fost că, până pe  la  24 octombrie,  dacă  nu  mă  înşel,  mai  aveau  posibilitatea  să-şi  majoreze capitalul. Dacă e 31 decembrie, nu e 24 octombrie! Şi, atunci, eu vă propun, sigur, îmi veţi ridica această prevedere regulamentară: în plen nu se fac amendamente, ca să punem în loc de 31 decembrie, 31 ianuarie.  Cred că ar fi  o soluţie.  Dacă doriţi, o putem lua în considerare. Vă mulţumesc.
37.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2006 
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Dezbaterea  Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată (rămas pentru votul  
final).

Domnul Aurel Vainer :Economia de timp o cunosc, două vorbe. E  foarte  bine  că  dezbatem  şi  aprobăm  probabil  această  lege  astăzi,  când  în Camera Deputaţilor,  în  sediul  Parlamentului,  vom marca  intrarea  României  în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Este de fapt o lege care ne pune în pagină deplină cu Uniunea Europeană. Vă  mulţumesc  şi  noi  votăm  această  lege.  Adică,  noi,  Grupul  minorităţilor naţionale. Vă mulţumesc.
38.Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor  şi  Senatului  din 20 decembrie 
2006 
Alocuţiuni consacrate aderării României la Uniunea Europeană.

Domnul Aurel Vainer :Domnule Preşedinte al României, Domnule prim-ministru, Domnilor preşedinţi ai Parlamentului, Majestate, Domnilor foşti Preşedinţi ai României, Eminenţele Voastre, Prea Fericite Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, 
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Prea Fericite Mitropolit al Bisericii Romano-Catolice, (e greu să le pun pe toate, mă scuzaţi) Stimaţi colegi, membri ai Parlamentului, Distinşi membri ai Corpului diplomatic, Aş dori să evoc un moment important din viaţa mea, din viaţa noastră. Acum doi ani, la o distanţă de aproape o săptămână faţă de data în care ne aflăm astăzi, deschideam lucrările Camerei Deputaţilor, în noua legislatură. Şi, uitându-mă pe pagina de pe care am rostit un discurs, am văzut că al doilea obiectiv, pe care-l gândeam eu atunci că este important de realizat de Parlamentul României în  noua  legislatură,  era  acesta,  al  creării  cadrului  legislativ  necesar  pentru asigurarea condiţiilor de intrare a României în Uniunea Europeană, la un orizont de timp cât mai apropiat. Ei,  bine,  constat  astăzi  cu  bucurie  două  lucruri:  că  s-a  întâmplat  acest  mare eveniment din istoria României. Intrăm într-o nouă pagină, în care România calcă cu dreptul începând cu 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană. Şi am constatat că Parlamentul nostru - îngăduiţi-mi s-o spun eu, poate ar trebui ca alţii s-o spună - a adus o contribuţie majoră la realizarea acestui lucru. Şi, când spun Parlamentul României,  mă  gândesc  la  membrii  Senatului,  membrii  Camerei  Deputaţilor, indiferent  de  orientare  politică  şi,  hai  să  spunem  şi  noi,  de  etniile  cărora  le aparţinem. Este un mare succes. Îmi iau îngăduinţa să ne felicităm pe noi, poporul român, în totalitatea  sa,  pentru  acest  moment  cu totul  şi  cu totul  remarcabil.  Pentru că România stă pe harta Europei de milenii, dar, din punct de vedere politic, intră de la 1 ianuarie în Uniunea Europeană. Şi mesajul meu şi al colegilor mei de la Grupul minorităţilor naţionale,  care au contribuit cu părticica lor modestă la acest moment, au fost colegii mei care au lucrat pe această temă cu ţările unde îşi au obârşia: cu Germania,  cu Italia,  cu ţările nou intrate în Uniunea Europeană - Cehia,  Slovacia,  Polonia. Iar eu,  prin modesta  mea  contribuţie,  am  sensibilizat  un  organism  evreiesc  european  să lanseze o rezoluţie de sprijin pentru România, în sensul favorizării intrării la 1 ianuarie 2007. 
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Dar, de ce este un mesaj optimist? Pentru că eu am certitudinea că intrarea în această  Uniune  Europeană  înseamnă  că  intrăm  într-o  uniune  de  state  unde prevalează  câteva  elemente  esenţiale:  progres,  bunăstare,  dezvoltare, competitivitate.  Şi  toate  acestea,  într-un  climat  şi  într-un  sistem  de  existenţă autentic  democratic,  plurivalent,  plurinaţional  şi,  de  ce  nu,  în  mod  cert, pluricultural. Iată  că avem toate  motivele,  stimaţi  colegi,  doamnelor  şi  domnilor  membri  ai Parlamentului  României,  să  ne  bucurăm  de  acest  moment,  să  ne  bucurăm  că deschidem o nouă filă în frumoasa şi încrâncenata istorie a poporului român, cu convingerea că anul ce va să vină ne va aduce mai bine. Şi  aş  vrea  să  mai  adaug  ceva.  Pentru  mine,  dar  cred  că  şi  pentru  celelalte minorităţi  naţionale  din România,  stau mereu în faţă  zisele  unui  profet  biblic, Ieremia, care sunau cam aşa, din memorie: de binele cetăţii în care trăieşti atârnă binele tău. Aşadar,  binele  nostru,  al  minorităţilor  naţionale  române,  atârnă  de  binele României.  Iar România, intrând în Uniunea Europeană, nu poate fi decât pe un drum spre mai bine, spre mai frumos şi spre mai bucuros. Vă mulţumesc şi vă doresc un an bun, cu multă fericire. (Aplauze)

39.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 6 martie 2007 
Dezbaterea Propunerii  legislative  pentru completarea  Legii  nr.752/2001 
privind  organizarea  şi  funcţionarea  Academiei  Române  (rămasă  pentru 
votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este foarte plăcut pentru mine să pot să vin şi să susţin un proiect în favoarea Academiei Române. Am lucrat şi eu 28 de ani în cercetarea ştiinţifică şi ştiu ce 
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înseamnă munca aceasta, de sisif de multe ori, pentru a duce şi a pune în valoare idei, lucrări şi multe, multe lucruri care ţin de cercetarea ştiinţifică. Aş  spune,  în  plus,  că  această  analiză  comparativă  a  salarizării  oamenilor  din cercetare cu cei din învăţământ nu este deplasată. Este ştiut că pentru a obţine recunoaşterea de profesor universitar, calitatea de cercetător ştiinţific I conferă multă, multă putere. De aceea, cred că este foarte normal şi bine să votăm această lege  care  pune  într-o  stare  cel  puţin  de  egalitate  din  acest  punct  de  vedere cercetarea ştiinţifică cu învăţământul. Ştim prea bine cât prestigiu aduce în ţară şi în lume numele, sintagma, conceptul, instituţia Academia Română. Din toată inima susţin această propunere şi, ca atare, am rugat şi colegii mei, şi sunt de acord cu mine să susţinem. Grupul minorităţilor naţionale va vota pentru această lege. Vă mulţumesc foarte mult.
40.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 aprilie 2007 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea 
nr.95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii  (rămas  pentru  votul  
final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Stimate colege, Am să spun şi  eu  câteva cuvinte,  evident,  nu ca medic,  că  nu sunt,  sunt  doar doctor,  dar  în  economie.  Şi  atunci,  susţinerea  mea  vine  dintr-un  alt  punct  de vedere, din partea unui om care e la o vârstă şi a avut de-a face cu medici de multe feluri şi de diferite vârste. Şi cred că este foarte bine să dăm dreptul, din nou, acelor persoane cu calificare medicală  bună şi  foarte  bună să  lucreze  din nou în  unităţile  medicale.  Nu va câştiga  decât  stimatul  nostru pacient.  Avem nevoie de oameni  calificaţi,  avem nevoie de medici buni. 
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Susţin din toată inima revenirea la un sistem care generează posibilitatea de a folosi mai departe competenţa, chiar dacă depăşeşte o vârstă anume. Nu uitaţi că cine nu are bătrâni, trebuie să-i cumpere. Şi, în cazul de faţă, nu e vorba de "bătrâni", ci e vorba, mai curând, de oameni de o vârstă mai mult sau mai puţin înaintată, dar cu mare capacitate profesională, în cazul de faţă, medicală şi cu experienţă. Şi,  evident,  procesul merge înainte,  azi îmbunătăţim ceva, mâine,  poate,  şi mai ceva. Deci, dacă putem câştiga timp şi să dăm drumul la posibilitatea de a obţine calitate în actul de medicină, ar fi foarte bine. Personal, susţin şi cei doi colegi ai mei din Grupul minorităţilor naţionale mi se alătură şi vom vota acest proiect. Vă mulţumesc foarte mult.
41.Şedinţa Senatului din 17 aprilie 2007 
Dezbaterea  şi  adoptarea  Propunerii  legislative  pentru  modificarea 
Ordonanţei  Guvernului  nr.  105/1999  privind  acordarea  unor  drepturi 
persoanelor  persecutate  de  către  regimurile  instaurate  în  România  cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice.

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte al Senatului României, Doamnelor şi domnilor senatori, Îngăduiţi-mi să prezint propunerea legislativă pe care am elaborat-o împreună cu alţi  trei  colegi  din  Grupul  parlamentar  al  minorităţilor  naţionale  din  Camera Deputaţilor. Este vorba de modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 care prevedea un drept de indemnizaţie pentru persoanele persecutate în perioada 1940 - 1945, pe considerente etnice şi rasiale. 
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Propunerea  noastră  legislativă  are  în  vedere  majorarea  indemnizaţiei  până la 100 lei noi, lunar, pentru considerentul că în mod similar s-a procedat prin Legea nr.232/2006 pentru persoanele persecutate de regimul instaurat în 1945. Este vorba de a pune sub semnul, daţi-mi voie, echităţii şi al egalităţii persoanele care au suferit în timpul acestor două regimuri. În fond în propunerea noastră este vorba de supravieţuitori ai Holocaustului. Fac o mică digresiune, ieri a fost Ziua Internaţională a Holocaustului şi în toată lumea s-a cinstit, s-a comemorat această nenorocire a istoriei celui de-al doilea război mondial şi cred că şi Senatul României s-ar înscrie în rândul celor care recunosc suferinţa şi dreptul de a trăi puţin mai bine a acestor supravieţuitori. Nu este o pledoarie patetică, ci este, în fond, un drept şi nevoia de a respecta acest principiu sfânt al drepturilor omului, al dreptului de suferinţă sau a compensa pe cei în suferinţă în perioadele la care ne-am referit. Ar fi un act şi de umanitate, un act civic, politic de recunoaştere a acestor drepturi pentru cei care au suferit în anii dictaturii antonesciene. Alte elemente, nu are rost să mai prezint, legea este foarte simplă şi, în fond, asta prevede, majorarea îndemnizaţiilor la 100 lei, exact ca în cazul persoanelor care au suferit în anii dictaturii comuniste şi care au ajuns la acest nivel prin Legea nr.232/2006. Îmi îngădui  să mai  spun un lucru: motivul  respingerii  în comisiile  Senatului  a acestei propuneri a fost asigurarea surselor financiare. Eu am citit cu atenţie şi am reţinut că la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi  şi validări a Senatului  s-a propus un amendament ca această lege să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2008, deci ar fi timp suficient pentru ca la bugetul de anul viitor să se introducă sumele necesare. Eu vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie şi aş dori doar să mai adaug faptul că sunt  şi  purtătorul  de  cuvânt  al  Asociaţiei  supravieţuitorilor  Holocaustului  din România: evrei, rromi şi alţii. Vă mulţumesc foarte mult.
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42.Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 24 aprilie 2007 
Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României 
pentru stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional.

Domnul Aurel Vainer :Domnilor preşedinţi, Stimaţi colegi parlamentari, Este un drept la replică sau, mai bine zis, să dau informaţii din partea celui care reprezintă populaţia în cauză. Da, este adevărat, după religia mozaică, sâmbăta sau sabatul este cea mai sfântă zi şi oamenii au voie să facă foarte, foarte puţine lucruri în afară de a se ruga lui Dumnezeu. De pildă, după religie, este interzis să te deplasezi altfel decât cu propriile tale picioruşe. Şi,  bineînţeles,  sunt oameni mai în vârstă, care au de parcurs distanţe. Se poate să se întâmple. Dar în orice caz, cred că ar fi un respect pentru minorităţi, pentru şanse egale şi drepturile omului, şi, ca atare, mă pronunţ şi eu pentru duminică. Aş vrea să mai precizez, în afară de mozaici, sâmbăta este respectată poate şi mai strict decât de mozaici, de creştinii adventişti. Vă mulţumesc.
43.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 3 mai 2007 
Dezbateri  asupra  Propunerii  legislative  de  modificare  a  Legii  nr.290/27 
iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii  cetăţenilor 
români,  pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,  reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării 
de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (retrimisă comisiei).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi deputaţi şi deputate, 
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Îngăduiţi-mi ca, în numele meu şi al colegului meu Ovidiu Ganţ, care am întocmit această propunere legislativă, să susţin proiectul şi, în final, să vă rog să-l votaţi, pentru argumentele pe care încerc să vi le aduc dumneavoastră. Este vorba de un act legislativ care a dat drept de compensaţii pentru cetăţenii români care au avut de suferit  de pe urma Pactului  Ribbentrop-Molotov şi,  în condiţiile Acordului de Pace de la Paris din 1949, drepturi pentru despăgubiri acordate  celor  care  au  părăsit  teritoriul  Basarabiei,  Bucovinei  de  Nord  şi  al Ţinutului Herţa. Din păcate, legea, aşa cum este ea, acordă aceste drepturi numai cetăţenilor români în prezent. Din sesizări primite de la cetăţeni care nu sunt astăzi cetăţeni români, dar care au fost  cetăţeni  români la momentul  petrecerii  acelor evenimente dramatice,  mai ales semnale venite din Germania, am întocmit această propunere legislativă care prevede un singur lucru: un amendament în sensul că au dreptul de a solicita compensaţii  şi  cetăţenii  care  la  data  respectivă  au  avut  calitate  de  cetăţeni români. Precizez că, în felul acesta, se înlătură o discriminare. Cu alte cuvinte, doi oameni, două familii care s-au aflat în acea situaţie atunci, nu mai sunt la fel astăzi când e vorba de a li se compensa bunurile lăsate datorită acelor evenimente. Deci ar fi vorba de o reparaţie morală, dar o reparaţie în spiritul drepturilor omului şi a înlăturării oricărui fel de discriminări. Guvernul  României  a  prezentat  un  punct  de  vedere  în  care  se  arată  în  mod explicit  că  într-o  ordonanţă  guvernamentală  se  prevede  nevoia  inexistenţei discriminărilor între oameni. Iată că aici se menţine o discriminare. Mai  mult  decât  atât,  există  o  decizie  a  Curţii  Constituţionale  care  arată  că  în anumite condiţii,  mai ales datorită priorităţilor în domeniul financiar,  se poate lăsa la o parte  acest  principiu.  Eu vă rog să fiţi  de acord că nu e cazul  să  nu aplicăm principiul nediscriminării, mai ales că e vorba de cetăţeni români care au suferit  atunci.  Nu  sunt  foarte  multe  cazuri  la  drept  vorbind  şi  situaţia  este valabilă, în prezent, doar pentru cetăţeni din Germania, pentru că Germania este ţara care nu permite dublă cetăţenie. În alte locuri nu este acest regim. Deci, cine şi-a  reluat  cetăţenia  română  a  putut  solicita  aplicarea  legii,  iar  cei  care  din motivele obiective de astăzi, de pildă din Germania, n-au putut face. În final vreau să vă rog să ţineţi  seama că este un apel făcut din partea a doi deputaţi  reprezentând  minorităţile  naţionale,  care  doresc  aplicarea  acestor principii ale dreptului omului în totalitate în fond şi în formă. Iar în ce priveşte problema financiară, există o posibilitate. Dacă doriţi, poate fi un amendament pe care l-am aduce chiar acum: "Aplicarea legii să se facă începând cu 1 ianuarie 2008." Ca atare, până atunci, Guvernul României poate găsi resursele financiare. 
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Nu cred că nu se aşează într-o linie de buget care să permită aplicarea acestui principiu. Vă mulţumesc foarte mult şi vă rog să fiţi  de partea noastră,  a autorilor,  şi  să votaţi această propunere legislativă. Vă mulţumesc.
Domnul Aurel Vainer :De acord. Da. Vă mulţumesc. În măsura în care nu poate fi preluat acest amendament introdus acum, sunt de acord să fie retrimis la comisie, unde să introducem acest amendament, şi să nu se voteze respingerea acum. Vă mulţumesc.
44.Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 23 mai 2007 
Prezentarea şi aprobarea raportului comun al comisiilor pentru cultură şi 
comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra 
Rapoartelor de activitate şi conturilor de execuţie bugetară pe anii 2005 şi 
2006 ale Societăţii Române de Radiodifuziune.

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Doamnă preşedintă de şedinţă, Stimaţi colegi deputaţi şi senatori, Deşi, din partea minorităţilor a fost, de acum, un vorbitor, mi-am îngăduit să spun şi eu câteva cuvinte sau, cu îngăduinţa dumneavoastră, le voi spune. În primul rând, doresc să fac acest lucru pentru că sunt un ascultător foarte vechi al Radiodifuziunii Române şi mă bucură că această Radiodifuziune trăieşte şi nu îmbătrâneşte la modul, să spunem aşa, de a se uza, pentru că vârsta pe care o are îi dă, în continuare, profesionalism şi competenţă. 
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Există, de altfel, şi am remarcat cu mult interes constanta preocupare de a înnoi şi de  a  diversifica.  Sunt  nenumărate  emisiuni,  care  sunt  altfel  decât  ieri,  decât alaltăieri şi sunt toate pentru românul de azi şi de mâine. Aş mai menţiona faptul că, de fapt, în această societate, nu avem numai un post de radio, România Actualităţi, care este de foarte bună calitate, dar există România Cultural, există România Internaţional, există România Tineret. Vă mărturisesc  că merită  să le ascultăm pe toate şi  îmi îngădui  să mulţumesc pentru felul în care radiodifuziunea reflectă existenţa minorităţilor naţionale în România,  ne bucurăm de respectarea întru totul a programelor şi pentru viaţa politică,  dar  şi  pentru viaţa  culturală  şi  religioasă.  Sunt  motive  serioase,  cred, pentru care îmi permit să felicit acest colectiv de oameni profesionişti şi foarte îndatoraţi faţă de munca pe care o fac şi, de asemenea, să spun că votez din toată inima aceste rapoarte. Vă mulţumesc.
45.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 5 iunie 2007 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 
către  regimurile  instaurate  în  România  cu  începere  de  la  6  septembrie 
1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi deputaţi, Îngăduiţi-mi să vă reţin atenţia câteva momente, să zic, nu chiar minute. Este  vorba  de  o  propunere  legislativă  iniţiată  de  4  deputaţi  din  partea minorităţilor naţionale, subsemnatul, Miron Ignat, Ion Păun şi Nicolae Mircovici. Ea, propunerea legislativă, nu şi-a propus decât să facă un act de dreptate. Este vorba  de  aducere  la  un  numitor  comun  a  indemnizaţiilor  pe  care  le  obţin persoanele care au suferit din motive politice după 1945 şi persoanele care au suferit din motive etnice înainte de 1945. 
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Pentru cele de după 1945, Parlamentul României a adoptat o lege, Legea nr.232 din 2006, care majorează aceste indemnizaţii. Noi n-am făcut decât să venim cu o propunere legislativă care să aducă la acelaşi numitor două categorii de oameni în suferinţă. Nu este vorba de altceva, dar, în plus, poate că e bine să ţinem seama că se respectă principiul, aşa cum spune şi raportul comisiei, principiul echităţii şi egalităţii juridice a cetăţenilor din diferite categorii. Cred că facem un act bun şi, ca atare, vă rog în nume personal şi al colegilor din grupul minorităţilor naţionale să fiţi de acord cu această propunere legislativă. În  ce  ne  priveşte,  acceptăm  întru  totul  amendamentele  propuse  în  raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Vă mulţumesc foarte mult.
46.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 iunie 2007 
Dezbaterea  Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea 
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.120/2002  privind  aprobarea 
Sistemului  de  susţinere  şi  promovare  a  exportului  cu  finanţare  de  la 
bugetul de stat, republicată (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, vă rog!
Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ca să nu-mi uit meseria, vreau să susţin această lege, pentru că este extrem de importantă. O  să  mă  întrebaţi  de  ce;  este  foarte  simplu.  Avem  deficit  comercial  foarte important.  Avem  deficit  de  cont  curent,  la  fel  foarte  important.  Hai  să  luăm măsuri care să uşureze ţara noastră de problemele economice şi financiare şi să stimuleze cu adevărat exportul românesc. De aceea, susţin acest proiect şi, alături de colegii mei, vom vota legea respectivă. 
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Vă mulţumesc foarte mult.
47.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 septembrie 2007 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.84/1995 privind învăţământul (rămasă pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este  o  lege  a  mileniului  trei,  ne  aflăm  în  mileniul  trei  şi  nu  putem  decât  să susţinem o astfel  de intenţie,  de a  pune pe internet,  pe acces  extrem de larg, manualele şcolare. V-aş mai da încă un argument, ne îndreptăm spre societatea cunoaşterii şi e bine să  înlesnim  cunoaşterea  pe  canalele  cele  mai  moderne  şi  cele  mai  largi răspândite. Încă un argument, daţi-mi voie să spun că oameni care s-au format în învăţământ cu ani şi ani în urmă, pot, dacă butonează pe un calculator, să afle ce se mai învaţă şi cum se învaţă în învăţământul de astăzi. După opinia mea, este o lege foarte utilă, binevenită pentru vremurile în care ne aflăm şi pentru ţintele pe care vrem să le atingem. Personal, susţin, şi colegii mei, atâţi cât sunt în sală, susţin această lege. Vă mulţumesc.
48.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 octombrie 2007 
Evocarea zilei de 9 octombrie - Ziua Holocaustului în România.

Domnul Aurel Vainer :Stimate colegi, stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Îngăduiţi-mi să vă reţin atenţia  câteva momente,  mâine 9 octombrie este  ziua Holocaustului în România. Această zi s-a stabilit printr-o hotărâre a Guvernului 
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din 2004 şi este al treilea an când se comemorează în această formă. Holocaustul din România a fost analizat pe larg de o comisie internaţională care a ajuns la anumite  concluzii.  Aceste  concluzii,  pe  scurt,  ar  însemna  următoarele. Holocaustul în România a existat şi a constituit o pagină întunecată din istoria ţării  noastre.  Din  păcate,  multe  vieţi  omeneşti  s-au  pierdut  în  acei  ani  ai dictaturilor antonesciană şi legionară când sute de mii de oameni au fost trimişi pe un drum fără întoarcere pentru singura vină de a fi evrei. Lucrul acesta, după cum ştiţi, s-a întâmplat în mai multe ţări din Europa, iar în România rezultatele au fost  dintre  cele  mai  cutremurătoare.  E  vorba  de  cifre,  cifre  care  încă  se  mai discută, dar este vorba de o realitate. Evreii din Bucovina de Nord şi din Moldova au fost deportaţi în Transnistria, au avut loc pogromuri antievreieşti, pogromul de la Dorohoi din 1940, apoi pogromurile de la Bucureşti şi de la Iaşi, încheiate cu foarte multe victime omeneşti. A existat apoi în partea ocupată de Ungaria sub dominaţia  maghiară  deportarea  masivă  a  evreilor  din  Transilvania  de  Nord. Toate acestea au însemnat suferinţe fără margini. Sigur că este un lucru care nu ne poate face plăcere, în primul rând, ca oameni. Om omorât de un alt om pentru lipsa unei vine, dacă doriţi, foarte ipotetică, datorită sângelui care curge în vine şi în această privinţă aş mai aminti că în holocaust au pierit şi un număr însemnat de romi, care au fost deportaţi în Transnistria. Ceea ce aş dori să relev, în continuare, este rolul pozitiv, rolul de luat în seamă al Parlamentului  României  care  a  legiferat  încriminarea  acţiunilor  xenofobe antisemite, rasiste şi de propagare a ideilor unor persoane care au adus prejudicii păcii şi umanităţii. Este un fapt foarte pozitiv, România fiind una din ţările care a adoptat o astfel de legislaţie, apreciată pe plan internaţional.
49.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2007 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor 
din România în anul 2011 (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, 
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Stimaţi colegi deputaţi şi deputate, Doresc să susţin întrutotul necesitatea adoptării acestei legi de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă privind efectuarea recensământului populaţiei în 2011 şi al locuinţelor.  Este,  dacă doriţi,  un document care priveşte perspectiva României. Nu  e  vorba  numai  de  o  înregistrare  care  serveşte  momentului  2011,  dar întotdeauna un recensământ de acest gen oferă o bază de date extraordinar de importantă pentru evoluţii viitoare. Avem nevoie de acest recensământ, cu atât mai mult, cu cât îl vom realiza pentru prima dată în total  acord cu metodologia  Uniunii  Europene şi  concomitent  cu recensămintele care se vor face în celelalte ţări ale Uniunii Europene. În nume propriu, dar cred că şi al grupului, sprijinim această lege şi o vom vota cu toţii. Vă mulţumesc.
50.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 martie 2008 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a  Guvernului  nr.  87/2007  pentru  modificarea  Legii  cetăţeniei  române 
nr.21/1991 (rămas pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer: Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Stimate colege, vă felicit pentru 8 Martie, după, dar niciodată nu strică. Mi-am permis să vin la pupitrul acesta, să susţin proiectul de lege dintr-o raţiune simplă  şi  imediată.  Este  vorba  de  a  fluidiza  procesul,  mai  ales  în  cazul redobândirii  cetăţeniei,  dar  şi  al  acordării,  întrucât  sistemul  anterior  sau  cel existent,  în funcţiune,  este greoi.  Creează această listă de aşteptare imensă,  pe care nu o merită cetăţenii care au dreptul la cetăţenie. 
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Ca atare, din punctul meu de vedere, este bine să votăm acest proiect de lege şi, din partea mea, dar cred că şi a colegilor din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, există susţinerea necesară. Vă mulţumesc.
51.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 aprilie 2008 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.126 din 17/11/1990, 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1066 din 17/11/2004, privind 
Societăţile Comerciale (rămasă pentru votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi deputaţi, Îngăduiţi-mi să vă spun în câteva cuvinte ce a hotărât Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ca acea comisie care dă raportul final. Noi,  în  unanimitate,  cei  22  de  membri  ai  comisiei,  am  hotărât  să  propunem respingerea acestei iniţiative legislative. Există câteva raţiuni: în primul rând, în România există o legislaţie care stabileşte ceea ce e de făcut în domeniul evaziunii fiscale;  în  al  doilea  rând,  ceea  ce  mi  se  pare  că  e  complet  nepotrivit,  sunt prevederi  care  stabilesc  obligaţii  diferite  în  raport  de  apartenenţa  capitalului operatorului  economic,  unele  măsuri  pentru  cei  din  ţară,  capital  românesc integral, altele cu capital străin. În fine, sunt măsuri care prevăd anumite demersuri în cazul constatării spălării banilor,  provenienţa  capitalului  din  spălarea  banilor.  Şi  aici  România  are  o legislaţie care a stabilit mecanisme exacte. Ca  atare,  în  unanimitate,  comisia  propune  respingerea  acestei  iniţiative legislative, din raţiunile pe care le-am sintetizat, după cum le-aţi auzit. Vă mulţumesc frumos.
52.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 5 mai 2008 
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Dezbaterea  Proiectului  de Lege  pentru ratificarea  Protocolului  Adiţional 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan 
la  4  octombrie  2006,  la  Acordul  dintre  Guvernul  României  şi  Guvernul 
Republicii  Armenia  privind  promovarea  şi  protejarea  reciprocă  a 
investiţiilor,  semnat  la  Bucureşti  la  20  septembrie  1994  (rămas  pentru 
votul final).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Îmi revine misiunea să prezint în câteva cuvinte raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, care s-a întrunit pe 16 aprilie pentru a dezbate acest proiect de lege. În  prezenţa  a  21  de  membri  ai  comisiei  din  totalul  de  22,  am  adoptat  în unanimitate acest raport, care propune plenului Camerei Deputaţilor dezbaterea şi aprobarea proiectului, aşa cum a fost prezentat de Guvernul României. În rest,  dezbaterile  pot continua,  dar problema pentru noi  a fost  să dăm curs acestei solicitări de armonizare cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene. Vă mulţumesc.
53.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 12 mai 2008 
Prezentarea Declaraţiei Camerei Deputaţilor cu privire la aniversarea a 60 
de ani de existenţă a Statului Israel (adoptată).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Excelenţa Voastră, Ambasadorul Statului Israel în România, domnule David Oren, Stimaţi colegi deputaţi şi deputate, Îmi  revine  plăcutul  moment  în  a  evoca  în  câteva  cuvinte  Statul  Israel  care împlineşte, e drept, 60 de ani de existenţă. 
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Evident, ca fiu al României, fidel ţării noastre materne, unde ne-am născut, am crescut  şi  ne-am  dezvoltat,  suntem  în  acelaşi  timp  fideli  patriei  noastre ancestrale,  Israel.  De aceea,  nu pot  decât  să  vă spun că,  în  numele  populaţiei evreieşti  din  România,  ne  exprimăm  satisfacţia  deosebită  pentru  celebrarea acestei  aniversări  în  plenul  Camerei  Deputaţilor,  pentru  adoptarea  de  către Camera Deputaţilor a Declaraţiei pe care am ascultat-o înainte. Îngăduiţi-mi  să  fac  două  mici  comentarii.  Ceea  ce  este,  după  opinia  mea, semnificativ în existenţa Statului Israel, din punctul nostru de vedere, al unui stat democrat,  trebuie  să  spunem  că  de  la  înfiinţare  şi  până  acum,  cu  toate vicisitudinile prin care s-a trecut, s-au respectat principiile democraţiei autentice. Kneseth-ul,  Parlamentul  israelian,  funcţionează  aşa  cum  este  astăzi  de  la înfiinţare şi până în prezent. Acolo îşi găsesc locul 12 deputaţi arabi, care au avut şi au dreptul să folosească drept limbă de comunicare inclusiv limba arabă. În  ce  priveşte  drepturile  celorlalţi  cetăţeni,  ele  sunt  deplin  recunoscute  şi asigurate. În al  doilea rând, aş dori să vă spun că a fost o existenţă pe viaţă şi  de luptă, numeroase confruntări la care a avut să facă faţă Statul Israel le-a făcut faţă; de multe  ori  a  câştigat  bătălii  foarte  importante.  Dar  cred  că  acum  cea  mai importantă  bătălie  este  bătălia  pentru  pace,  pentru  înţelegere  cu  popoarele vecine. Am fost, împreună cu alţi colegi din Camera Deputaţilor, nu demult într-o misiune de pace în patru ţări,  în Iordania,  Palestina,  Israel  şi  Egipt,  şi  am constatat  că părţile, să spunem, în conflict astăzi, israelienii şi palestinienii, doresc în modul cel mai sincer să lucreze pentru pace. Daţi-mi voie să fac apel la membrii  Parlamentului  României  să sprijine aceste acţiuni pentru pace, pentru înţelegere între popoarele din zonă şi, de ce nu, între popoarele lumii. Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie. (Aplauze)
54.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 iunie 2008 

Dezbaterea  Proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 
nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămas 
pentru votul final).
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Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Bună ziua, bine v-am regăsit, bine ne regăsim! Daţi-mi voie să spun două, trei cuvinte despre acest proiect de lege. În numele Federaţiei  Comunităţilor Evreieşti  din România,  populaţiei  evreieşti din România, susţinem întrutotul acest proiect de lege pentru că, în mod implicit şi explicit, în ce ne priveşte, introduce unele funcţii extrem de importante pentru practicarea cultului mozaic. Cred  că  adoptarea  acestei  legi  înseamnă  un  act  de  recunoaştere  reală  a drepturilor  speciale  şi  deosebite  de care  se  bucură  cultele  în  România  anului 2008. Colegii mei sprijină acest proiect. Vă mulţumesc foarte mult.
55.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 24 iunie 2008

Dezbaterea  Proiectului  de  Lege  privind  efectuarea  recensământului 
general agricol din România (rămas pentru votul final). Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Stimate colege, Vreau să mă aliniez la opinia favorabilă pentru votarea acestei legi a organizării unui nou recensământ general al agriculturii româneşti. Am câteva raţiuni, n-am să vi le spun pe toate, dar cel puţin două vreau să le subliniez. În primul rând, în agricultura României într-un deceniu s-au întâmplat multe. Nu mă întrebaţi de care, dar multe. 
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Ei, bine, un recensământ agricol general ne poate prezenta un tablou foarte clar a ceea ce este astăzi, mai ales şi din perspectiva trecutului şi a evoluţiei viitoare. Este o raţiune. A doua - să nu uităm că noi suntem angrejaţi într-un mecanism foarte important al  integrării  europene.  Cunoaştem că între agricultura României  şi  agricultura altor ţări membre ale Uniunii Europene distanţele sunt apreciabile. Trebuie să măsurăm cât se poate de exact aceste distanţe, ca să le reducem şi poate chiar să le  facem  una  cu  celelalte.  Este  o  problemă  esenţială,  şi  accesarea  fondurilor europene este,  într-o anumită măsură,  legată şi de cunoaşterea foarte exactă a realităţii din agricultură. Nu uitaţi, au fost mutaţii sociale. Nu mai ştim exact ce este ţăranul  român astăzi.  Este ţăran sau nu mai este ţăran. Diferenţele foarte mari teritoriale există în agricultură. Iată de ce susţin din toată inima realizarea acestui  recensământ,  cu  o  recomandare,  dacă  se  poate,  pentru  colegii  mei  de altădată, de la Institutul Naţional de Statistică: să gândească finalul acestei lucrări atât  de  importante,  modul  de  prelucrare  informatică  agregată  a  rezultatelor, astfel încât să constituie o bază a unui nou eşafod în agricultură. Vă mulţumesc foarte mult. Şi Grupul minorităţilor naţionale votează această lege.
56.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 septembrie 2008 
Dezbateri  asupra  Proiectului  de  Lege  privind  asigurarea  obligatorie  a 
locuinţelor. (Retrimis comisiei).

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Vă rog să-mi îngăduiţi,  în calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, să prezint raportul la acest proiect de lege. Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii  are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice  sau  juridice,  a  raporturilor  dintre  asigurat  şi  asigurator,  drepturile  şi obligaţiile părţilor contractante, precum şi constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea  polului  de  asigurare  împotriva  dezastrelor  naturale,  ca  societate comercială  de  asigurare-reasigurare,  constituită  prin  asocierea  societăţilor  de asigurare  autorizate  să  încheie  asigurări  obligatorii  pentru  locuinţe  şi  altor persoane  juridice  în  condiţiile  prezentului  proiect  de  lege,  proiect  al  Legii 
121



nr.32/2000,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  al  Legii  nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare. Totodată,  proiectul  stabileşte  suma  ce  poate  fi  asigurată  în  mod  obligatoriu, respectiv echivalentul în lei a 20 de mii de euro pentru fiecare locuinţă de tip A şi echivalentul în lei a 10 mii de euro pentru fiecare locuinţă de tip B; elementele obligatorii  pe care trebuie să le cuprindă contractul  de asigurare obligatorie a locuinţelor;  susţinerea  financiară  a  polului  de asigurare  împotriva dezastrelor naturale, precum şi sancţiunile care se aplică în cazul nerespectării prevederilor legii. În  conformitate  cu  prevederile  art.  61 din Regulamentul  Camerei  Deputaţilor, republicat,  cu  modificările  ulterioare,  membrii  comisiei  au  examinat  iniţiativa legislativă mai sus-menţionată pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile fiind finalizate în şedinţa din 10 septembrie 2008. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei  şi de către invitaţi,  s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului  Camerei  Deputaţilor  spre  dezbatere  şi  adoptare  Proiectul  de  Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport. Vă rog să-mi îngăduiţi să aduc însă unele completări la amendamente, mai ales datorită faptului că au apărut unele erori materiale. Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi să citesc aceste modificări: art. 5 alin.(1) rămâne nemodificat, aşa cum a lăsat forma Senatului; art. 6 - se elimină sintagma "definiţie potrivit art. 2, lit. b)"; art. 19 alin.(8) - se elimină sintagma "numai", se completează  după  punct  cu  sintagma  "precum  şi  despăgubirea  acordată  ca urmare a producerii riscurilor asigurate"; art. 28 alin. (1) se înlocuieşte "pot" cu "poate"; art. 32 alin.(1) lit.  b) se elimină; art. 32 alin.(5) se reformulează după cum urmează: "Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege şi aplicate de CSA se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, venituri la bugetul CSA în cote de 40%, iar restul de 20% se face venit în bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială  în care locuieşte  contravenientul.";  art.40:  se elimină sintagma "prin  hotărârea  Guvernului", iar sintagma "la propunerea" se înlocuieşte cu sintagma "de către"; art.41: termenul de 60 de zile se înlocuieşte cu 120 de zile. Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie.
Domnul Aurel Vainer :
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V-aş propune, ţinând seama de program, 10 minute.
Domnul Aurel Vainer :Aş  dori  să  fac  următoarea  precizare:  legea  a  fost  concepută  şi  elaborată  şi dezbătută  în  mai  multe  şedinţe  ale  comisiei  înainte  de  evenimentele  acestea majore  pe  piaţa  financiară  americană,  mai  întâi,  probabil  cu  efecte  pe  piaţa internaţională. Ca  opinie  personală,  nu  cred  că  aceste  fenomene  au  o  legătură  chiar  atât  de apropiată cu acest proiect de lege. După opinia mea, repet, nu a comisiei şi, dacă îmi permite domnul preşedinte, e atât de necesară o astfel de lege, gândindu-ne numai la ceea ce s-a întâmplat de câţiva ani consecutiv. Bugetul de stat ar fi suferit mai puţin dacă exista o astfel de lege. După opinia mea, cred că şi a membrilor comisiei, nu suntem toţi aici,  nu este nevoie de o nouă discutare la comisie. Şi aş vrea să precizez că la dezbateri au fost reprezentanţii de la vârf ai Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: preşedintele... Poftiţi?
Domnul Aurel Vainer :Raport scris nu a fost. Aceasta e; mai mult nu pot să spun.
57.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 octombrie 2008 
Dezbateri  asupra  Proiectului  de  Lege  privind  condamnările  cu  caracter 
politic  şi  măsurile  administrative  asimilate  acestora,  pronunţate  în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (retrimis comisiei).

Domnul Aurel VainerDomnule preşedinte, Stimaţi colegi, Fără îndoială, această iniţiativă legislativă este bine venită. Dar dacă vrei să faci dreptate,  să  nu  creezi  altă  nedreptate.  Şi  iată  raţiunea  pentru  care  dorim  ca 
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această iniţiativă prezentată în plenul Parlamentului să se reîntoarcă la comisie. Sunt câteva lucruri foarte importante de clarificat. Le-a arătat colegul Marton şi n-aş dori să repet, dar, în esenţă, nu putem veni prin această lege să anulăm tot ceea  ce  a  fost  rău  şi  urât  în  timpul  celui  de-al  doilea  război  mondial.  Este imposibil ca Parlamentul României să procedeze la un vot favorabil pentru legea în  forma  în  care  este.  E  vorba  tot  de  acelaşi  decret-lege  din  1947  care incriminează foarte exact, riguros, cauze, atitudini, comportamente, fapte, iar noi venim foarte uşurel şi ne facem că n-a existat nimic. Aşadar, stimaţi colegi, vă rog să fiţi de acord cu un vot în favoarea retrimiterii la comisie. Acolo ne vom expune pe larg punctul de vedere. Vă mulţumesc foarte mult.
58.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 octombrie 2008 
Alocuţiuni consacrate comemorării Holocaustului. (sesiune solemnă.)

Domnul Aurel VainerStimate domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Stimaţi colegi deputate şi deputaţi, Vă mărturisesc că sunt cuprins de o specială emoţie în această zi. De altfel, orice urcare la tribuna Parlamentului ne dă o stare emoţională puternică. Este normal. Suntem la o înaltă tribună a unui for extrem de important în sistemul democraţiei româneşti şi nu ne putem afla doar în vorbă. Aşadar, o să vă rog să mă scuzaţi dacă vor apare unele accente în care emoţia mă va domina. Aş face o remarcă, dar colegială, absolut colegială. Există un vechi dicton latin:  "non multa sed multum".  De aceea,  vă mulţumesc tuturor celor prezenţi şi cred că cei care nu sunt de faţă, nu se vor simţi chiar atât de bine în viitor. În fond, este o şedinţă solemnă, pentru a marca, a vorbi despre un  fenomen  grav,  o  tragedie  a  poporului  evreu  din  Europa,  a  evreilor  din România, dar şi a romilor şi, de fapt, a tuturor popoarelor care cred în puterea şi valoarea fiinţei umane. 
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Aşadar, nu putem să nu începem să spunem că din anul 2004 a devenit o tradiţie ca  în  România  să  comemorăm  holocaustul  care  a  avut  loc  în  anii  prigoanei fascisto-legionare, în anii dictaturii antonesciene, în anii celui de al doilea război mondial. Holocaustul este o pagină a istoriei poporului român care nu poate fi omisă. Ea trebuie  să  fie  prezentă,  aşa  cum  în  viaţa  reală  holocaustul  a  fost  prezent.  Ne doare, ne doare pe noi care am pierdut sute de mii de suflete, de confraţi, dar cred că ne doare pe noi, ca români, în ansamblu. Nu putem admira fapte de crimă, fapte de violenţă, de degradare umană la care au  fost  supuşi  evreii  într-o  anumită  parte  a  istoriei,  într-o  anumită  parte  a perioadei de referinţă şi romii din ţara noastră. Nu intru în detalii. Cifrele sunt variabile. Sunt însă semnificative, oricum am dori să  luăm.  Şi  există  o  veche  vorbă  care  spune:  dacă  ai  omorât  măcar  o  fiinţă românească, eşti vinovat.  Ca atare, punem un număr mai mare sau mai mic, nu vom stabili  cu exactitate istoria aşa cum a avut loc.  În mod cert,  multe,  multe victime pe teritoriul României, multe, multe victime pe teritoriul Basarabiei şi al unei părţi din Ucraina ocupată într-o vreme de trupele române. A fost greu, grav. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc, pentru că aparţin poporului român,  deopotrivă  ca  şi  poporului  evreu.  Şi  apropo  de  acest  lucru,  noi  vom dezbate, probabil, o lege privind obligaţia din partea minorităţilor naţionale de a semna un fel de angajament de loialitate. Stimaţi colegi, Nu este nevoie de acest lucru. Vă rog să mă credeţi că eu şi evreii din România avem  această  fidelitate  foarte  puternică  faţă  de  Statul  român  în  care  ne-am născut, am crescut, ne-am dezvoltat, am trăit cu bune şi cu rele. E drept, avem şi o fidelitate faţă de patria noastră ancestrală, Statul Israel. Nu ne împiedică, însă, să ne arătăm buni români în toate situaţiile. În altă ordine de idei, aş dori să spun că Parlamentul României - şi cred că aici este rolul meu de parlamentar  şi  de reprezentant al  populaţiei  evreieşti  -  şi-a făcut  datoria  faţă  de  supravieţuitorii  holocaustului,  faţă  de  memoria holocaustului din România. În mod clar şi cert, noi, cei din Parlamentul României, 
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am votat legi care consemnează cu putere că nu este permis în România de astăzi să  dovedeşti  manifestări  antisemite,  xenofobe,  rasiste,  să  promovezi  persoane care au adus prejudicii grave umanităţii. Iată că această Ordonanţă nr.31, iniţiată în 2002, a devenit lege în anii actualei legislaturi.  De  asemenea,  alte  măsuri  reparatorii  -  dacă  pot  spune  aşa  -  de acordare a unor indemnizaţii pentru cei care au suferit după prigoana etnică, şi nu  numai,  s-au  acordat  şi  au  devenit  legi  în  cadrul  activităţii  Parlamentului nostru. Au existat şi altele - şi aş aminti Legea libertăţii religioase şi a cultelor -, în care se iau în considerare, în mod special, şi drepturile populaţiei evreieşti,  cu specificul ei de cult mozaic. Nu ştiu dacă în legislatura în care cel puţin am fost eu şi nu cred că s-a întâmplat acest lucru, să fi votat vreo lege Camera Deputaţilor, în ansamblu, care să dea, să zicem aşa, cale liberă negaţionismului, cale liberă manifestărilor antisemite, cale liberă mişcării legionare fasciste. Iată că adevărul ne arată că am fost conştiincioşi şi conştienţi,  mai bine zis, de răspunderea  care  ne  revine  şi  mulţumesc  tuturor  colegilor  din  Parlamentul României  pentru atitudinile lor pozitive, nete şi ferme,  după cum era cazul,  în adoptarea unor astfel de legi. Am speranţa că şi în viitor, Parlamentul va dovedi multă atenţie şi ascultare la cererile întemeiate ale supravieţuitorilor Holocaustului. În altă ordine de idei,  totuşi,  deşi nu este Parlamentul în cauză, este vorba de statul român, nu putem trece cu vederea faptul că, deşi avem o lege care interzice şi  sancţionează  acţiuni  de  genul  la  care  m-am  referit  înainte,  în  numeroase librării  există  multe  cărţi  cu  iz  antisemit,  xenofob  şi,  în  general,  care  nu promovează înţelegerea  între oameni,  ci,  dimpotrivă,  dezbină cetăţenii  acestei ţări. Autorităţile, îndrituite de lege să se autosesizeze, nu se autosesizează, iar atunci când sesizările noastre sau ale altora sunt prezentate,  există o lentoare foarte pronunţată în a lua atitudine. Aşadar, stimaţi colegi, poate că este bine să dăm acest semnal: votăm legi care trebuie aplicate tale quale în România. Nu se poate, noi le votăm şi alţii se fac că 
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nu există. N-aş spune mai mult. În "Tricolorul" de ieri, a apărut un articol al unui personaj  negaţionist  prin  excelenţă,  care  contestă  nevoia  unui  memorial  al Holocaustului în Bucureşti. Spune autorul, crede de cuviinţă ca un astfel de memorial să se facă la Tel Aviv, dar nu la Bucureşti. Nu vreau să comentez mai mult, dar este o manifestare net negaţionistă, contrară legii. Şi se adresează acest domn înaltelor personalităţi ale statului  român:  preşedintelui  României,  preşedintelui  Senatului,  Camerei Deputaţilor şi, bineînţeles, primului-ministru. Să  vedem  reacţiile  la  acest  mesaj  antiistorie,  antirealitate,  neadevărat.  Nu  se poate să conteşti în halul în care îl face acest domn în "Tricolorul". Nu vreau să merg mai departe şi vă rog să mă scuzaţi dacă am întins coarda puţin. Ceea ce vreau să vă spun, noi suntem foarte conştienţi de drepturile şi libertăţile depline de care ne bucurăm în România de astăzi şi de mâine, în mod cert, ca membri ai Uniunii Europene. Mai  mult  decât  atât,  facem  foarte  mult  pentru  deschidere  către  ceilalţi.  La Federaţia Comunităţilor Evreieşti  din România am adoptat strategia porţilor şi ferestrelor larg deschise. Invităm, cu toată sinceritatea, pe români şi neromâni, evrei  şi  neevrei  să  vină să ne cunoască la  noi  acasă.  Suntem oameni  normali, oameni care am supravieţuit Holocaustului, alţii care s-au născut în anii de după '89, şi nu avem niciun motiv să spunem că suntem paria societăţii. Nu vrem să facem prozeliţi, nu ne interesează acest lucru, dar acţionăm în spirit ecumenic şi cu toate celelalte religii din ţară. M-aş opri aici,  cu rugămintea de a sesiza esenţialul  vorbelor mele şi  nu unele tonalităţi sau unele emoţii care au apărut pe parcurs. Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie. (Apluaze.)

59.Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din 14 octombrie 
2008 
Dezbaterea  şi  adoptarea  raportului  anual  al  Societăţii  Române  de 
Radiodifuziune pe anul  2007 şi  a  raportului  comun al  Comisiilor  pentru 
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cultură  ale  celor  două  Camere  ale  Parlamentului  cu  privire  la  raportul 
anual al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2007.

Domnul Aurel Vainer :Doamna preşedinte de şedinţă, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În calitatea mea de radio-ascultător "Radio România" de multe zeci de ani, daţi-mi voie să spun două-trei cuvinte. În primul rând, apreciez evoluţia continuu ascendentă pozitivă a radioului public "România" în general, cu toate derivatele sale. În al doilea rând, aş dori să spun că apreciez acurateţea şi seriozitatea muncii şi a informaţiilor transmise. Nu mi-amintesc să fie o ştire captată pe Radio "România actualităţi" care să fie dezminţite ulterior. E un lucru extraordinar când în mass-media captezi informaţii adevărate. În al  treilea rând,  aş dori  să spun că,  în afară de emisiuni  consacrate,  de real succes,  să  spunem  emisiunile  lui  Paul  Grigoriu,  matinalul  şi  altele,  radioul evoluează, se modernizează, introduce mereu ceva nou şi de calitate. De altfel, pot să vă spun, din informaţiile pe care le am, a recuperat foarte mult în audienţă în raport cu celelalte posturi de radio. În sfârşit, pentru noi, vorbesc ca parlamentari, Radio România Actualităţi face o treabă bună, prin faptul că seară de seară, în cursul săptămânii, transmite "Viaţa partidelor parlamentare", care se realizează fără nici un fel amestec din partea radioului, a redactorilor. Fiecare dintre noi, indiferent de culoarea politică, avem timpul nostru, ne putem spune gândurile şi prezenta proiectele. Ca atare, în opinia mea, putem vota acest raport cu toată încrederea. Într-adevăr, faptul că am dat credit unei echipe noi, tinere, iată, doamna preşedinte director general Ţoghină şi-a declarat şi vârsta, acum are probabil 38 de ani, ne bucură. Şi se vede că dacă ai încredere în tineret, poţi să ai şi rezultate bune. Mulţumesc  tuturor  şi  mai  ales  celor  care  lucrează  zi  de  zi  pentru  a  da ascultătorilor emisiuni adevărate, bune şi serioase şi plăcute în multe privinţe. 
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Ca atare, personal, voi vota şi îmi exprim şi gândurile colegilor mei de la Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale că suntem de acord cu acest raport. Vă mulţumesc pentru atenţie.
60.Şedinţa  comună  a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului  din 14 octombrie 
2008 
Prezentarea  şi  dezbaterea  raportului  asupra  activităţii  desfăşurate  de 
Consiliul Legislativ în anul 2006, a raportului asupra activităţii desfăşurate 
de  Consiliul  Legislativ  în  anul  2007  şi  a  raportului  comun  al  Comisiilor 
juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului 
asupra  activităţii  desfăşurate  de  Consiliul  Legislativ  în  anul  2006  şi  la 
raportului  asupra  activităţii  desfăşurate  de  Consiliul  Legislativ  în  anul 
2007.

Domnul Aurel Vainer :Domnilor preşedinţi, Stimaţi colegi deputaţi şi senatori, Îngăduiţi-mi  să  spun  câteva  cuvinte  despre  activitatea  Consiliul  Legislativ,  în nume personal şi al Grupului minorităţilor naţionale. Apreciem, cel puţin pentru trei motive activitatea Consiliului: 
1. Caracter  operativ,  adică  promptitudine  în  acordarea  avizelor  Consiliului Legislativ. 2. Caracter constructiv. 3. Competenţă şi acurateţe profesională. Daţi-mi voie să  spun că pentru noi,  mai  ales  cei  de la comisii,  eu mă refer  la Comisia pentru politică economică, întotdeauna avizul Consiliului Legislativ este un document extraordinar de important pentru abordarea diferitelor proiecte de lege. Aşadar,  mulţumesc  domnilor  şi  doamnelor  de  la  Consiliul  Legislativ, preşedintelui şi, de ce nu, tuturor oamenilor care lucrează acolo. 
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Vă mulţumesc pentru atenţie.

Lista Declaraţiilor Politice şi Interpelărilor

1 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 aprilie 2005 Aurel Vainer declaraţie politică intitulată "O hotărâre guvernamentală care a perturbat lumea afacerilor"2 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 mai 2005 Aurel Vainer 
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intervenţie cu titlul "A 57-a aniversare a statului Israel";3 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 octombrie 2005 Aurel 
Vainer  marcarea Zilei naţionale de comemorare a holocaustului în România - 9 octombrie;4 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 28 februarie 2006 Aurel 
Vainer  prezentarea, pe scurt, a Rezoluţiei în favoarea integrării României şi Bulgariei în Uniunea Europeană, adoptată de Congresul Evreiesc European la Adunarea Generală Extraordinară din 19 februarie 2006;5 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 aprilie 2006 Aurel Vainer declaraţie politică cu titlul "Parlamentul României poate contribui mai mult pentru intrarea României în Uniunea Europeană"6 Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 mai 2006
Aurel Vainerdeclaraţie politică intitulată "Parlamentul României contribuie constant la promovarea principiilor unui stat democratic, pluralist, care respectă drepturile omului"

1.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 aprilie 2005 
Aurel  Vainer  -  declaraţie  politică  intitulată  "O  hotărâre  guvernamentală 
care a perturbat lumea afacerilor"

Domnul Aurel Vainer :Doamnă preşedinte, Stimate colege şi stimaţi colegi deputaţi, Declaraţia  mea  politică  se  intitulează  "O  hotărâre  guvernamentală  care  a perturbat lumea afacerilor". 
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În Monitorul Oficial nr. 136 din 14 februarie 2005, Partea I, s-a publicat, cu nr. 95, Hotărârea  Guvernului  României  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  799/1990  privind  recunoaşterea  înfiinţării  unor  camere  de comerţ şi industrie teritoriale judeţene. Apariţia acestei hotărâri a Guvernului a stârnit în rândul membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Muncipiului Bucureşti, comercianţi, respectiv persoane fizice şi juridice care au aderat la statutul Camerei, precum şi camere de comerţ  şi  industrie  teritoriale,  aşa  cum  se  prevede  în  Decretul-Lege  nr. 139/1990, nedumeriri şi proteste, din următoarele motive: 1.  Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  a  României  şi  a  Municipiului  Bucureşti  a funcţionat şi funcţionează pe baza Statutului adoptat în unanimitate în Adunarea Generală a membrilor săi, din 18 iulie 2002, cu participanţi din toate categoriile mai sus menţionate. În consecinţă, Camera de Comerţ şi Industrie a României nu poate funcţiona în temeiul hotărârilor şi al Statutului aprobat în Adunarea Generală a Camerelor de Comerţ şi Industrie Teritoriale din 23 septembrie 2002. Aşa prevede Hotărârea Guvernului nr. 95. Cu alte cuvinte, hotărârile şi statutul adoptate într-o asemenea reuniune,  nelegal  convocată  şi  cu  participarea  doar  a  componentei  Camere Teritoriale,  nu  poate  fi  considerată  ca  fundament  juridic  pentru  desfăşurarea activităţii  Camerei de Comerţ şi Industrie a României,  invocat în alin.  1(2) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2005. De altfel, ilegalitatea Adunării Generale la care m-am referit a fost confirmată şi de hotărâri succesive ale instanţelor judecătoreşti. 2.  Caracterul  Camerei  de  Comerţ  şi  Industrie  a  României  este  clar  definit  în Decretul Lege nr. 139/1990, ca "organizaţie neguvernamentală, autonomă şi de utilitate publică". În  aceste  condiţii,  apare  cel  puţin  de  neînţeles  faptul  că,  prin  Hotărârea Guvernului  nr.  95/2005,  Guvernul  României  dispune funcţionarea  Camerei  de Comerţ şi Industrie a României pe baza statutului aprobat în Adunarea Generală a Camerelor Teritoriale din 23 septembrie 2002 cu un vădit caracter nelegal. 
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3. În ceea ce priveşte prevederea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 95/1995, potrivit căreia Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 799/1990 se completează cu o nouă poziţie, "Camera de Comerţ şi Industrie a Muncipiului Bucureşti", a apărut întrebarea firească: cine a solicitat această recunoaştere? ştiut fiind faptul că în Decretul-Lege  nr.  139/1990  există  prevederea  potrivit  căreia  "camerele  de comerţ şi industrie teritoriale se înfiinţează din iniţiativa comercianţilor". Or, în acest caz, după cunoştinţele noastre, până la data emiterii HG nr. 95/2005, nu a existat o astfel de iniţiativă a comercianţilor din Municipiul Bucureşti care să fi cerut  înfiinţarea  unei  Camere  de  Comerţ  şi  Industrie  autonome,  distinctă  de structura de cameră fără personalitate juridică, existentă în prezent la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Mi-am permis să vă reţin atenţia  cu această declaraţie  prin faptul  că mă simt direct implicat în activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie a României încă de la prima sa Adunare Generală din luna iulie 1990, astfel încât orice perturbare în lumea Camerelor de Comerţ şi Industrie, poate chiar mai clar, orice imixtiune în viaţa acestor organizaţii neguvernamentale, autonome mă îngrijorează. Cred în mod sincer că există reale posibilităţi  ca viaţa camerelor de comerţ şi industrie din România să reintre în normalitate,  respectându-se reglementările existente, în spiritul şi litera lor. Guvernul  României  poate  acorda  un  sprijin  real  îmbunătăţirii  şi  dezvoltării activităţii Camerelor de Comerţ şi Industrie prin cel puţin două genuri de acţiuni. 1. acţiuni de mediere între diferitele componente ale Sistemului Cameral; 2. delegarea de misiuni şi atribuţii care să faciliteze şi să amplifice, în mod real, punerea în valoare a resurselor  de competenţă profesională şi  de logistică,  de recunoaştere  pe  plan  internaţional,  de  care  se  bucură  camerele  de  comerţ  şi industrie din România. Cu atât mai mult, cu cât în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, cu momentul de vârf 1 ianuarie 2007, Camerele de Comerţ şi Industrie pot şi trebuie să aducă contribuţii importante. În acest cadru de referinţă, mă gândesc şi la nevoia unei reparaţii morale, dar şi materiale,  prin  modificarea  legii  de  preluare  a  Registrului  comerţului  la 
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Ministerul  Justiţiei  şi  redarea  acestuia  la  camerele  de comerţ  şi  industrie,  aşa cum, de altfel, se prevede la art. 5 din Decretul-Lege nr. 139/1990. Vă mulţumesc pentru atenţie.
2.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 mai 2005 
Aurel Vainer - intervenţie cu titlul "A 57-a aniversare a statului Israel"

Domnul Aurel Vainer :

Domnule preşedinte, Stimate doamne şi stimaţi colegi deputaţi, Titlul intervenţiei mele de astăzi este: "A 57-a aniversare a statului Israel". Cu 57 de ani în urmă, mai exact, la 14 mai 1948, la 6 luni de la adoptarea de către Adunarea  Generală  a  Naţiunilor  Unite,  în  noiembrie  1947,  a  Hotărârii  pentru constituirea pe teritoriul Palestinei a două state - unul evreu şi unul arab - s-a adoptat  Declaraţia  de Independenţă.  În  fapt,  a  luat  naştere  statul  Israel,  după aproape 3000 de ani de la constituirea statului antic Iudeu, avându-l ca rege pe Saul, urmat de bine cunoscutul rege David, cel care a stabilit noua capitală a ţării la Ierusalim. Deşi în Declaraţia de Independenţă, Israelul întindea, citez din această declaraţie: "...mâna  tuturor  statelor  arabe,  popoarelor  lor,  oferindu-le  pace  şi  bună vecinătate",  acest apel a fost sistematic ignorat de către vecini.  Fără a intra în detalii, putem susţine că cei 57 de ani care s-au scurs de la proclamarea statului Israel au fost ani de continue confruntări ascuţite şi nu de puţine ori au avut lor adevărate războaie. Cu toate acestea, statul Evreu a ajuns, de la o populaţie existentă în anul 1948, de circa şapte sute de mii de oameni,  la de zece ori mai mult astăzi,  oameni care trăiesc pe o suprafaţă totală de aproape 28 de mii de km pătraţi,  mărginită de Marea Mediterană. 
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De  fapt,  renaşterea  statului  Israel  a  fost  un  proces  îndelungat,  în  care  evrei reîntorşi în patria lor străbună au muncit din greu pentru a smulge deşertului zone tot mai mari, pe care le-au transformat în câmpii şi livezi mănoase, unde se practică tehnologii agricole şi zootehnice dintre cele mai performante. Afluxul  continuu  de  noi  sosiţi  de  pe  cele  mai  diferite  meleaguri  din  Europa, Orientul  Apropiat,  din  ţările  maghrebiene,  din  Africa  de  Sud,  din  Etiopia,  din Argentina,  şi  altele  bineînţeles,  inclusiv  România,  a  sporit  mereu  potenţialul uman al ţării, a dat naştere unor variate activităţi economice, culturale şi sociale, însoţite de un continuu progres tehnic. În context, menţionez că în statul Israel trăiesc circa patru sute de mii de evrei originari, proveniţi din România, unii sunt cei care au venit sau urmaşii lor. Astăzi,  statul  Israel  realizează  un  nivel  ridicat  al  produsului  intern  brut  pe locuitor, iar complexul de activităţi reunite în ceea ce se numeşte high-tech ocupă un loc de prim ordin în ierarhia diferitelor ramuri de activitate. Este de remarcat faptul că în Israel acţionează, cu foarte bune rezultate, Legea încurajării cercetării şi  dezvoltării,  a  cărei  aplicare  este  asigurată  de  către  Biroul  Ştiinţific  al Ministerului Industriei şi Cercetării. De altfel, potrivit unor date statistice, în anul 2000 s-au finanţat circa 1.200 de proiecte, iar produsele rezultate din activitatea de  cercetare  şi  dezvoltare  au  reprezentat  peste  jumătate  din  exporturile industriale, exclusiv diamante. Ca sistem politic,  statul Israel este o democraţie parlamentară unicamerală,  cu 120  de  deputaţi,  dintr-o  multitudine  de  partide  şi  formaţiuni  politice,  de  o coloratură diversă. Sistemul democratic a constituit o constantă a vieţii politice a statului  Israel,  chiar şi  în condiţiile grele ale unor confruntări  militare şi  a nu puţine şi dureroase acte de terorism. În  mod special,  în  cadrul  acestei  declaraţii  politice,  ca  deputat  în  Parlamentul României, doresc să subliniez bunele şi, poate, chiar excelentele raporturi care s-au  format  şi  dezvoltat  în  decursul  timpului  între  poporul  român  şi  poporul israelian, la nivelul oamenilor, dar şi al statelor. În acest cadru de referinţă menţionez: participarea unor personalităţi româneşti din lumea religiei şi culturii la înfiinţarea primei Universităţi Ebraice la Ierusalim, în al doilea deceniu al secolului XX , i-aş aminti doar pe părintele şi scriitorul Gala Galaction,  pe academicianul  de mai târziu Alexandru Rosetti  şi  alţii;  luarea de 
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atitudine din partea oamenilor politici români în favoarea Comunităţii Evreieşti din Palestina interbelică, aflată sub mandatul Marii Britanii; dezvoltarea de relaţii comerciale de export-import între oameni de afaceri din România şi oameni de afaceri  evrei  din  Palestina  interbelică,  funcţionând  în  acei  ani,  în  România, Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  România-Palestina;  recunoaşterea  de  către România a statului Israel şi stabilirea de relaţii diplomatice între cele două ţări la foarte  scurt  timp după proclamarea  statului  Israel;  menţinerea  şi  dezvoltarea relaţiilor diplomatice între cele două state, chiar şi în condiţiile în care ţările foste socialiste au rupt relaţiile diplomatice cu statul Israel; exercitarea de către statul român a unui rol benefic în medierea dintre părţile în conflictul israeliano-arab. Începând  cu  anul  1990,  relaţiile  multiple  dintre  România  şi  statul  Israel  au cunoscut o amplă dezvoltare pe plan economic, politic, cultural, chiar şi social. O notă specială se cuvine în legătură cu desfăşurarea unor bune raporturi pe plan parlamentar, prin vizite şi schimburi de experienţă reciproc avantajoase. Acum,  în  perspectiva  unei  anumite  liniştiri  a  apelor  în  raporturile  israeliano-arabe şi chiar a unor semnale pentru intrarea într-o stare de pace, dezvoltarea activităţii  de  colaborare  pe  plan  parlamentar  dobândeşte,  desigur,  o  nouă  şi deosebită importanţă. Evident, Comisia parlamentară de prietenie România-Israel are un larg câmp de acţiune,  prin  implicarea  tuturor  senatorilor  şi  deputaţilor,  membri  ai  acestei comisii. Vă mulţumesc pentru atenţie.
3.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 octombrie 2005 
Aurel Vainer - marcarea Zilei naţionale de comemorare a holocaustului în 
România - 9 octombrie

Domnul Aurel Vainer :Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Bună dimineaţa! 
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Este  o  dimineaţă  de  octombrie  frumoasă  -  e  drept,  cum  remarca  domnul preşedinte  de  şedinţă,  cu  o  sală  nu  prea  plină,  ca  să  fiu  eu  mai  generos  cu aprecierea cantitativă. Îngăduiţi-mi,  mai  întâi,  să  comentez  scurta  declaraţie  preliminară  a  domnului preşedinte Bolcaş şi să spun că mă raliez întru totul la opinia domniei sale. Este păcat  că  cei  care  vin  de  dimineaţă  să  facă  aceste  declaraţii  parlamentare  le adresează unor săli, iar să spun, nu prea pline. Şi cred, de altfel pentru mine este oarecum o constantă şi pentru colegul meu Amet, noi, cei veniţi mai proaspăt în Parlament,  urmărim cu multă atenţie aceste reuniuni  de marţi  dimineaţă,  care sunt o autentică şcoală pentru noi. Acum, declaraţia mea politică s-ar putea intitula "Ziua naţională de comemorare a holocaustului în România - 9 octombrie". Începând cu anul 2004, s-a hotărât ca în România, în fiecare an, la 9 octombrie, să fie comemorat holocaustul. Daţi-mi voie ca, în puţine cuvinte, să asum, din punctul meu de vedere, câteva idei centrale  privind  holocaustul,  în  general  şi  holocaustul  din  România,  în  mod particular. După cum cunoaşteţi,  istoria  veacului  al  XIX-lea,  mai  ales  de  după venirea  la putere a lui Hitler, a fost o perioadă foarte întunecată pentru istoria civilizaţiei şi a lumii europene, în mod special, când doctrina nazistă a cuprins ţări destul de multe şi şi-a pus amprenta pe politica statelor, a guvernelor din acea perioadă. A avut loc acest crud holocaust,  în care şi-au găsit  moartea 6 milioane de fiinţe umane, pentru simplul şi unicul motiv de a avea, în fiecare dintre aceste fiinţe, sânge evreiesc, considerat ca fiind, să spunem, un păcat originar. Şi, iată, datorită unor  teorii  dezvoltate,  bineînţeles,  mai  întâi  în  laboratoarele  filozofice  sau de gândire de alt gen, a devenit un program care s-a realizat prin autentice uzine ale morţii,  fiind  foarte  cunoscute  acele  lagăre  de  tristă  amintire,  precum  au  fost Auschwitz, Birkenau, Buchenwald şi celelalte. În România, trebuie să spunem că acest holocaust are şi el o istorie începută mai ales de prin anii '33, când s-au intensificat curentele antisemite şi, treptat, ele au luat forme de discriminare tot mai puternică a populaţiei evreieşti, discriminare care, de fapt, s-a realizat printr-un amplu program de persecuţii sistematice. 
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Nu vreau să fac o incursiune istorică, ci aş aminti doar faptul că nu întâmplător s-a ales ziua de 9 octombrie ca zi de comemorare în România, întrucât 9 octombrie este  ziua când a început deportarea evreilor din Bucovina de Sud,  revenită la România după începerea celui de-al doilea război mondial, iar, de acolo, a început tragedia evreilor ajunşi  în Transnistria;  nu numai ei,  este adevărat,  a fost şi  o însemnată parte din populaţia romă. Se spune ce a fost Transnistria.  Transnistria a fost un proces de anihilare prin cele mai variate mijloace, în primul rând, înfometare, însetare, lipsă de condiţii de trai minimale. Toate acestea au dus la moartea lentă, dar sigură, a 130 de mii de evrei  în  Transnistria.  Ei,  bine,  acesta  a  fost  momentul,  să  spunem,  maxim  al holocaustului  în  România,  fără,  însă,  să  înceteze  persecuţiile  faţă  de  evrei, discriminările puternice, inclusiv lipsa de acces la proprietate, la învăţământ, la sănătate, la alimentaţie normală şi aşa mai departe. Nu vreau să spun mai mult.  Atât  este suficient.  Pot doar atât  să adaug,  ca un trăitor  al  holocaustului:  în  acest  concept,  am  avut  des  parte  de  destule discriminări. Viaţa a vrut să ajung şi în Parlamentul României, fără să am nici un fel de resentiment faţă de poporul român. Este extrem de important acest lucru. Noi evocăm holocaustul, iar statul român şi-a asumat această filă grea, dramatică din istoria poporului român, fără însă să arătăm cu degetul întreg poporul român. Dimpotrivă, avem numeroase exemple, când români de bine, de inimă largă şi-au dat  seama  de situaţia  existentă  şi  şi-au  pus  chiar  viaţa  în  joc,  în  acea  vreme, pentru a da şanse de viaţă unor fiinţe omeneşti numite evrei. Cel mai cunoscut caz este al fostului primar de Cernăuţi, Traian Popovici, care, datorită acestei deschideri umane, a salvat efectiv 20 de mii de fiinţe de la pieire printr-un sistem asemănător cu ceea ce a făcut Schindler, după acea carte şi acel film celebru. Doresc doar atât să mai spun: este o filă de istorie şi este o lecţie de istorie. Este bine ca noi să nu uităm aceste file întunecate de istorie, pentru că a rememora este, până la urmă, un proces omenesc şi poate duce la mai bine. Noi  dorim să rememorăm,  să  cinstim memoria  celor  pieriţi  în  aceste  condiţii, tocmai pentru ca istoria să nu se mai repete nici în România, nici în Europa şi nici în alte colţuri ale lumii. 
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Aş dori să dau o înaltă apreciere Parlamentului României, care a dat dovadă de maturitate, din multiple puncte de vedere, colegii noştri deputaţi, dându-şi votul pentru  legea  care  interzice  mişcările  cu  caracter  fascist,  simbolurile  şi propaganda pentru personalităţile, persoanele care au adus grave prejudicii păcii şi omenirii. După opinia mea, este de datoria Parlamentului României ca, în continuare, să acţioneze pentru un cadru legislativ cât mai propice, astfel încât să se evite orice pagină nouă întunecată a istoriei României. Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie. 
4.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 28 februarie 2006 
Aurel  Vainer  -  prezentarea,  pe  scurt,  a  Rezoluţiei  în  favoarea  integrării 
României  şi  Bulgariei  în  Uniunea  Europeană,  adoptată  de  Congresul 
Evreiesc  European la  Adunarea Generală Extraordinară din 19 februarie 
2006

Domnul Aurel Vainer :Rezoluţie  în  favoarea  integrării  României  şi  Bulgariei  în  Uniunea  Europeană, adoptată de Congresul  Evreiesc European la Adunarea Generală Extraordinară din 19 februarie 2006 La  iniţiativa  preşedintelui  Federaţiei  Comunităţilor  Evreieşti  din  România, deputatul  dr.  Aurel  Vainer,  Adunarea  Generală  Extraordinară  a  Congresului Evreiesc  European  a  adoptat,  la  19  februarie  2006,  Rezoluţia  în  favoarea integrării României şi Bulgariei în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Congresul  evreiesc îşi  afirmă sprijinul  pentru integrarea cu drepturi depline a României  şi  Bulgariei  în  Uniunea  Europeană,  la  1  ianuarie  2007,  conform prevederilor Tratatului de aderare din 25 aprilie 2005. Congresul  Evreiesc  European  îşi  exprimă  convingerea  că  în  calitate  de  state membre ale Uniunii Europene, România şi Bulgaria vor contribui la dezvoltarea şi funcţionarea economiei de piaţă, ca şi a democraţiei pe teritoriul lor. 
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Calitatea de membru în Uniunea Europeană va facilita dezvoltarea în aceste ţări a principiilor larg adoptate şi cultivate în Uniunea Europeană privind combaterea xenofobiei, rasismului şi antisemitismului. Congresul Evreiesc European este de acord cu Raportul de monitorizare din 2005 al Comisiei Europene, recunoscând progresul real realizat de România şi Bulgaria în vederea integrării lor ca membre cu drepturi depline în Uniunea Europeană.
5.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 aprilie 2006 
Aurel  Vainer  -  declaraţie  politică  cu  titlul  "Parlamentul  României  poate 
contribui mai mult pentru intrarea României în Uniunea Europeană"

Domnul Aurel Vainer :"Parlamentul  României  poate  contribui  mai  mult  pentru intrarea  României  în Uniunea Europeană" Domnule preşedinte, Doamnelor deputate, Domnilor deputaţi, Întrucât recent am primit al treilea raport despre România, adoptat de Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei, mi-am luat îngăduinţa să prezint declaraţia politică pe care am intitulat-o "Parlamentul României poate contribui mai mult pentru intrarea România în Uniunea Europeană". Înainte de prezentarea unor recomandări principale conţinute în raport, doresc să  vă  informez  că  această  comisie  a  fost  înfiinţată  de  Consiliul  Europei  ca  o organizaţie independentă de monitorizare a drepturilor omului,  cu specializare asupra  problemelor  legate  de  rasism  şi  intoleranţă.  Membrii  comisiei  sunt persoane independente şi imparţiale care au fost alese de Consiliul Europei prin luarea  în  considerare  a  autorităţii  lor  morale  şi  recunoscute  în  probleme  de rasism, xenofobie, antisemitism şi intoleranţă. Specific pentru programul de lucru al  acestei  comisii  îl  constituie faptul  că analiza situaţiei  privitoare la rasism şi intoleranţă  se  realizează  pentru  fiecare  din  statele  membre  ale  Consiliului Europei.  În  baza  informaţiilor  şi  concluziilor  desprinse,  membrii  comisiei 
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formulează  sugestii  şi  propuneri  vizând  îmbunătăţirea  situaţiei  din  ţara respectivă. Pornind de la recomandările cuprinse în acest raport apreciem că Parlamentul României poate şi trebuie să acţioneze în direcţii cum sunt: 
• includerea  în  Constituţia  României  a  unei  prevederi  referitoare  la restricţionarea libertăţii  de expresie,  adunare şi  asociere cu scopul  de a combate rasismul; 
• adoptarea  Legii  privind  Cultele  şi  libertatea  religioasă  în  România, consultându-se, în prealabil, toate religiile şi asociaţiile religioase. 
• adoptarea Legii statutului minorităţilor naţionale, în care să fie cuprins şi dreptul minorităţilor naţionale de a-şi alege reprezentanţi politici la nivel local,  în  condiţii  similare  cu  dreptul  populaţiei  majoritare  şi  în  deplină concordanţă cu principiile democratice ale pluralismului politic; 
• consultarea  instituţiei  Avocatului  poporului  în  problemele  privind drepturile omului; În  raport  de  competenţele  legale  ale  Camerei  Deputaţilor  şi  ale  fiecărui parlamentar,  urmează  să  se  asigure  aplicarea  cu  stricteţe  a  prevederilor  din Codul penal referitoare la personalităţi  vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. O contribuţie însemnată pate aduce Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor în sprijinirea ministerului de resort pentru stabilirea de programe şcolare care să cuprindă  informaţii  de  substanţă  privind  contribuţia  grupurilor  minorităţilor naţionale la dezvoltarea economico-socială a României. Aşa  cum  se  prevede  în  recomandările  Comunităţii  Europene,  referirile ofensatoare la adresa grupurilor minoritare naţionale trebuie să fie excluse din manualele şcolare. Cu  tot  respectul  şi  consideraţia  pentru  Parlamentul  României  şi  pentru autorităţile  româneşti,  în  general,  ca  reprezentant  al  evreimii  din  România, trebuie  să  vă  aduc  la  cunoştinţă  faptul  că,  în  mod  curent,  se  află  la  vânzare publicaţii  şi  lucrări  care  contravin  spiritului  şi  literei  legislaţiei  în  vigoare  iar sporadic, dar nu de neglijat, au apărut inscripţii cu caracter fascist şi antisemit, localizate pe unităţile noastre de cult (sinagogi, cimitire etc.). 
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Din păcate,  până în prezent,  reacţii  vehemente din partea autorităţilor publice îndrituite să aplice legea nu s-au constatat,  ceea ce,  evident,  este dăunător nu doar pentru situaţia actuală, ci şi pentru viitor. În fond, este vorba de nevoia de a se asigura fiecărui cetăţean al României, indiferent de apartenenţă naţională sau religioasă, dreptul de a trăi o viaţă în normalitate şi demnitate, în condiţii depline de siguranţă şi de manifestare a propriei identităţi. Îngăduiţi-mi,  în final,  stimaţi  colegi  deputaţi,  să susţin că a acţiona în direcţia recomandărilor Consiliului Europei care fac obiectul prezentei declaraţii politice, poate  spori  aportul  Parlamentului  România  la  înscrierea  ţării  noastre  pe coordonatele  adecvate  de  viaţă  şi  comportament  pentru  un  stat  membru  cu drepturi şi obligaţii depline în Uniunea Europeană. Vă mulţumesc pentru atenţie.
6.Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 mai 2006 
Aurel  Vainer  -  declaraţie  politică  intitulată  "Parlamentul  României 
contribuie  constant  la  promovarea  principiilor  unui  stat  democratic, 
pluralist, care respectă drepturile omului";

Domnul Aurel Vainer :Doamnă preşedinte, Doamnelor deputate, Domnilor deputaţi, După  cum  vă  este  cunoscut,  recent,  în  Monitorul  Oficial  al  României  s-a  dat publicităţii  Legea  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. 31/2002 privind interzicerea  organizaţiilor  şi  simbolurilor  cu caracter  fascist, rasist  sau xenofob şi a promovării  cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. În calitate de reprezentant în Parlament al populaţiei evreieşti din România mi-am luat îngăduinţa să vă supun atenţiei prezenta declaraţie politică, pe care am intitulat-o "Parlamentul României contribuie constant la promovarea principiilor unui stat democratic, pluralist, care respectă drepturile omului". 
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Este adevărat că legea la care fac referire s-a născut şi s-a adoptat într-un proces parlamentar care a durat aproape patru ani, Ordonanţa de urgenţă Guvernului pe care o aprobă această lege datând de la 13 martie 2002. Legea adoptată recent se constituie ca un act juridic de mare relevanţă, ţinând seama de natura problemei pe care o reglementează dar şi de modul în care, prin diferitele sale articole, sunt date soluţii juridice adecvate. Folosesc acest prilej pentru ca, în numele alegătorilor mei,  evrei şi neevrei,  să aduc Parlamentului României, distinşilor senatori şi deputaţi, sincere mulţumiri pentru  munca  desfăşurată  la  elaborarea  acestei  legi,  ca  şi  pentru  votul cvasiunanim pe care l-a întrunit în faza sa finală. Totodată,  adresez mulţumirile  cuvenite preşedintelui  României  pentru aportul său  la  completarea  unor  prevederi  din  textul  iniţial,  care  i-a  fost  supus  spre promulgare. Stimaţi colegi deputaţi, Consider de datoria mea să pun în evidenţă câteva elemente esenţiale privind legea la care mă refer şi anume. Ca urmare a adoptării sale, România se înscrie în rândul ţărilor din Europa care au creat  un cadru legislativ  specific  pentru ceea  ce înseamnă  lupta  împotriva rasismului,  xenofobiei  şi  antisemitismului,  problemă  regăsită  în  importante documente ale Organizaţiei  Naţiunilor  Unite,  Consiliului  Europei şi  ale Uniunii Europene. În forma sa finală, legea, publicată în Monitorul Oficial nr. 377/3 mai 2006, aduce câteva prevederi noi, de o deosebită însemnătate pentru reducerea la maximum a echivocului unor interpretări care să facă neaplicabile prevederi de substanţă ale legii. În acest sens, mă refer la definiţiile incluse în textul final, privind simboluri fasciste,  rasiste sau xenofobe, persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra  păcii  şi  omenirii,  holocaustul  împotriva  evreilor,  cu  precizarea  că  "De asemenea,  în perioada celui de-al doilea război mondial,  o parte din populaţia rromă a fost supusă deportării şi anihilării". Stimaţi colegi, 
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Exprimându-mi din nou respectul şi consideraţia pentru Parlamentul României, pentru  autorităţile  publice  ale  statului  nostru,  nu  pot  să  nu  aduc  în  atenţia dumneavoastră  şi  fapte  nedorite,  care  contravin  flagrant  prevederilor  din Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  31/2002,  devenită  de  curând  lege, regăsite în esenţă sub forma vânzării de publicaţii şi lucrări cu caracter fascist, rasist,  xenofob şi  antisemit.  De asemenea,  sporadic,  dar nu de neglijat,  se dau publicităţii  sau se exprimă în media audio sau video, unele idei, opinii şi chiar teorii  profund  jignitoare  pentru  cetăţenii  români  fiind,  de  fapt,  vorba  de contestarea  sau  negarea  holocaustului  şi  altele.  În  plus,  este  de  semnalat  şi apariţia  de  inscripţii  cu  caracter  fascist  şi  antisemit,  localizate  pe  sinagogi, cimitire evreieşti etc. În  final,  stimaţi  colegi,  doresc  să exprim convingerea  că organele  abilitate  ale statului  vor  acţiona  cu  adevărat  în  spiritul  legii,  declanşând  fără  tărăgănare, procedurile  cuvenite  pentru sancţionarea  de către justiţie  a  celor care încalcă legea. În fond, democraţia înseamnă un cadru legislativ bine elaborat, în concordanţă cu cerinţele vieţii şi ale timpului, însoţit de un grad ridicat de aplicare a spiritului şi literei legii. Vă mulţumesc pentru atenţie.
III.Propuneri legislative ale Deputatului Aurel Vainer

Lista propunerilor legislative
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PROPUNERILE LEGISLATIVE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

EXPUNERE DE MOTIVE  la Propunerea Legislativă de modificare a Legii  nr.290/ 27 iunie 2003 privind acordarea  de despăgubiri  sau  compensaţii  cetăţenilor  români,  pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.Propunerea  Legislativă  are  în  vedere  completarea  Legii  existente,  prin extinderea categoriei de cetăţeni români care beneficiază de dreptul de a primi despăgubiri sau compensaţii pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.Potrivit propunerii noastre legislative, vor avea dreptul să beneficieze de prevederile acestei Legi persoanele care la data părăsirii forţate a teritoriilor 
în cauză au avut calitatea de cetăţeni români.în susţinerea acestei completări a Legii 290/ 27 iunie 2003 invocăm faptul că starea reală a lucrărilor trebuie să se reflecte în Lege, astfel încât beneficiarii legii  să  fie  toţi  cei  care  erau  cetăţeni  români  la  data  părăsirii  forţate  a 
teritoriilor  în  cauză.  Situaţia  lor  sub  aspectul  cetăţeniei  actuale  nu  poate  fi cauză  de  discriminare,  întrucât  bunurile  imobile  pentru  care  pot  primi despăgubiri sau compensaţii au fost în proprietatea acestora atunci când, forţaţi de împrejurări, au părăsit teritoriile de baştină.Prin aprobarea prezentei Propuneri Legislative, considerăm că se  asigură respectarea principiului  de echitate în realizarea Drepturilor Omului,  a  tuturor cetăţenilor  români  care  şi-au  pierdut  proprietăţile  sub  efectul  Pactului Ribentropp - Molotov de tristă amintire, aducător de suferinţe atât de multe şi grele pentru poporul român.în  calitatea  noastră  de  deputaţi  reprezentând  minorităţile  naţionale,  am primit  mai  multe  scrisori  de la  persoane în cauză şi  de la colegi  deputaţi  din 
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Parlamentul European, prin care suntem solicitaţi să acţionăm pe plan legislativ pentru remedierea unei injustiţii.
INIŢIATORI :

Ovidiu Gant- deputat Minorităţi Naţionale 
Aurel Vainer- deputat Minorităţi Naţionale

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR

Propunere Legislativă  de modificare a Legii nr. 290/ 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau  compensaţii  cetăţenilor  români,  pentru  bunurile  proprietate  a  acestora, sechestrate,  reţinute  sau  rămase  în  Basarabia,  Bucovina  de  Nord  şi  Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.Parlamentul României adoptă prezenta Lege.Articol unic - Se modifică Art. 1 (1) având următoarea formulare: Cetăţenii români, la data părăsirii forţate a Basarabiei Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa, precum şi ca urmare a Celui de al II-lea Război Mondial şi a Aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despăgubiri sau compensaţii pentru bunurile   imobile avute în proprietatea lor   în aceste teritorii, precum şi pentru recoltele neculese din anul 1940, în condiţiile prezentei legi.
INIŢIATORI:

Ovidiu Ganţ - deputat Minorităţi Naţionale
Aurel Vainer - deputat Minorităţi Naţionale
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EXPUNERE DE MOTIVEPropunerea legislativă are în vedere actualizarea cuantumului indemnizaţiilor lunare ce le primesc persoanele, cetăţeni români, care au fost persecutate, private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de  concentrare,  expulzate, deportate, supuse la muncă forţată, şi evacuate din locuinţele pe care le deţineau.De asemenea,  se are în vedere şi  actualizarea indemnizaţiei  lunare de  care beneficiază  soţul  supravieţuitor  al  celui  decedat  din  categoria  persoanelor enumerate, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.In  felul  acesta  se  asigură  respectarea  principiului  echităţii  şi  realizarea drepturilor omului,  situând pe acelaşi  plan persoanele care primesc indemnizaţii pentru suferinţele cauzate în urma dictaturii instaurate la 6 martie 1945 (Decrerul-lege  nr.  118/1990) şi  persoanele  persecutate  -  de către  regimurile  instaurate  în România în perioada 6 septembrie 1940 până la 23 august 1944 - din motive etnice şi rasiale (OG nr. 105/1999, aprobată prin  Legea nr. 189/2000 cu modificările şi completările ulterioare).Având în vedere numărul redus al beneficiarilor acestei propuneri legislative, considerăm  că  sumele  suplimentare  pot  fi  acoperite  din  rezerva  bugetară  la dispoziţia Guvernului.
Deputaţi ai Grupului Minorităţilor Naţionale

Aurel Vainer

Nicolae Păun

Miron Ignat

Nicolae Mircovici
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                   PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

pentru  modificarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  105/1999  privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate 
în  România cu începere  de la  6 septembrie  1940 până la  6 martie  1945 din 
motive etnice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.  I.  –  Ordonanţa  Guvernului  nr.105/1999  privind  acordarea  unor 
drepturi  persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere  de  la  6  septembrie  1940  până  la  6  martie  1945  din  motive  etnice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  426 din 31 august 1999, 
aprobată cu modificări  şi  completări  prin  Legea nr.189/2000,  cu modificările  şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

„Art. 2. – (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art.1 lit. 
a)-d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru
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fiecare an de detenţie, de deportare, de strămutare în alte localităţi sau de muncă 
forţată.

(2) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art.1 lit.e)-g) au 
dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei.”

2.La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
3.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor 

prevăzute la art.1 lit.  a)-e) şi  g),  va beneficia începând cu data de întâi  a lunii 
următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile prezentei ordonanţe, 
de  o  indemnizaţie  lunară  de  100  lei  neimpozabilă,  dacă  ulterior  nu  s-a 
recăsătorit.”

Art. II.  – Drepturile prevăzute la art. I se aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2008.

Art.  III.  –  Ordonanţa  Guvernului  nr.105/1999  privind  acordarea  unor 
drepturi  persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere  de  la  6  septembrie  1940  până  la  6  martie  1945  din  motive  etnice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 31 august 1999, 
aprobată cu modificări şi  completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va 
republica  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  dându-se  textelor  o  nouă 
numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 2 iulie 2007, Nr. 204
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PREŞEDINTELE CAMEREI

DEPUTAŢILOR

Bogdan Olteanu

PREŞEDINTELE

SENATULUI

Nicolae Văcăroiu



EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea  legislativă  are  în  vedere  modificarea  art.2  din  Ordonanţa Guvernului  nr.105/1999  privind  acordarea  unor  drepturi  persoanelor persecutate  de  cître  regimurile  instaurate  în  România  cu  începere  de  la  6 septembrie  1940  până  la  6  martie  1945  din  motive  etnice,  modificată  şi completată prin Legea nr.323/ 2004 şi Legea nr.204/2007.Potrivit art.2 alin.(2) din Legea nr.204/2007, persoanele care se încadrează la lit.g) primesc o indemnizaţie lunară de 100 lei, fără determinarea acesteia în raport cu numărul anilor de suferinţă, aşa cum este stabilit prin Legea nr.323/2004. Cu alte cuvinte, acestor persoane li se retrage un drept câştigat anterior.De asemenea, propunem abrogarea alineatului (4) al articolului 2, întrucât prin uniformizarea cuantumului indemnizaţiei pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, acest text rămâne fără obiect.Prin adoptarea prezentei propuneri legislative se asigură în continuare, cu începere  de  la  1  ianuarie  2008,  menţinerea  unui  drept  câştigat  şi  acordat persoanelor aflate în situaţiile prevăzute de Legea nr.323/2004.Având în vedere considerentele de mai sus, am elaborat prezenta propunere legislativă, pe care o supunem Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.
Iniţiatori:

Deputat  Aurel Vainer,  Deputat  Miron Ignat , Deputat Nicolae Mircovici
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

pentru  modificarea  art.  2  din  Ordonanţei  Guvernului  nr.  105/1999  privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive 
etnice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol  unic.  – Articolul  2  din  Ordonanţa Guvernului  nr.  105/1999  privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie  1945 din motive 
etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 426 din 31 august 
1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.2. – (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a)-d) şi 
g) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de deportare, de 
detenţie, de strămutare în alte localităţi,  de muncă  forţată sau de evacuare din 
locuinţa pe care o deţineau.

(2)  Persoanele care s-au aflat  în  situaţiile  prevăzute la  art.  1  lit.  e)  şi  f)  au 
dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei”.
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Această lege a fost  adoptată de Parlamentul României,  curespectarea prevederilor  
art. 75 şi ale art.  76  alin.  (2)  din  Constituţia
României, republicată.

 p. PREŞEDINTELE  p. PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUI

Eugen Nicolicea    Doru Ioan Tărăcilă

Bucureşti, 10 octombrie 2008 Nr. 176

2

Expunere de motive

Prezenta  iniţiativă legislativă are  ca  obiect  de  reglementare completarea  art.  44  şi  49  din  Statutul  personalului  didactic,  în  sensul 
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eliminării  inechităţilor existente  în domeniul  drepturilor  cuvenite  cadrelor didactice din învăţământul primar care desfăşoară activitate suplimentară, în cadrul învăţământului cu predare în limba maternă.în  argumentarea  de  faţă am  pornit  de  la  principiile  Programului  de Guvernare 2005-2008, unde la Capitolul 5 - Politica  în domeniul educaţiei - este prevăzută creşterea medie a salariului luând în considerare necesităţile legitime ale slujitorilor şcolii, statutul şi respectul de care aceştia să se bucure în  societate.  în  acest  sens,  pentru  motivarea  cadrelor  didactice  care desfăşoară activitate la catedră - suplimentară faţă de norma prevăzută în fişa postului - se impune stabilirea unui cadru legal adecvat, ceea ce se urmăreşte şi prin această propunere.Pentru  motivarea  celor  expuse  mai  sus  invocăm  prevederile  Cartei Sociale  Europene,  adoptată la  Strasbourg  la  3  mai  1996  şi  ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 193 din 4 mai 1999, unde la articolul 4 (Dreptul la salarizare echitabilă) se prevede: „în vederea asigurării exercitării efective a dreptului la o salarizare echitabilă, părţile se angajează:
-să recunoască dreptul lucrătorilor la un coeficient majorat de salarizare pentru orele suplimentare de muncă cu excepţia unor cazuri particulare;
-să recunoască dreptul lucrătorilor si lucratoarelor la salarizare egală pentru munca de valoare egală.De asemenea art. 6. (2) al Legii nr. 53/2003 - Codul muncii prevede: 
„Tuturor  salariaţilor care prestează o  muncă le  sunt  recunoscute  dreptul  la  

plată  egală pentru  muncă egală,  dreptul  la  negocieri  colective,  dreptul  la protecţia  datelor  cu  caracter  personal,  precum  şi  dreptul  la  protecţie împotriva concedierilor nelegale."Revenind  la  cazul  concret:  este  bine  ştiut  faptul  că în  planurile  de învăţământ  pentru  clasele  l-IV,  sunt  prevăzute  ore  de  predare  a  limbii  şi literaturii  materne,  predarea  făcându-se  de  către  cadre  specializate. învăţătorii/institutorii de la clasele cu predare  în limba maternă la care se 
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studiază obligatoriu  limba  şi  literatura  maternă 4  ore/săptămână nu 

beneficiază de plata orelor suplimentare efectuate.La nivelul întregii ţări există aproximativ 3000 de învăţători/institutori, care efectuează un număr de 4 ore suplimentare/săptămână, echivalentul a cea. 57,2lei/persoană/săptămână. După un calcul simplu se ajunge la suma de  aproximativ  228,8  lei/persoană/lună,  care  se  adaugă la  salariul  primit pentru norma prestată, ceea ce ar reprezenta o suplimentare a cheltuielilor salariale cu suma de aproximativ 686 400 lei/lună.Pentru înlăturarea inegalităţii existente, şi pentru recompensarea muncii prestate, în vederea motivării acestor cadre didactice, respectiv pentru asigurarea calităţii educaţionale, propunem spre adoptare această iniţiativă legislativă

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE pentru completarea art. 44 şi 49 din Legea nr.128/1997 

privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I. Alin. 2 al art. 44 se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art.  44 (21) -  în învăţământul  primar cu limba de predare a minorităţilor naţionale  orele  de  limba  maternă  sunt  incluse  în  norma  didactică  a învăţătorului sau a institutorului, prin plata cu ora.
Art. II. Alin. 4 al art. 49 se completează, având următorul conţinut:
Art.  49  (4)  -  Personalul  didactic  prevăzut  la  art.  44  alin  (21)  şi  (4)  este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) şi ale art. 43.
Art. 49 (41) Plata orelor suplimentare prevăzute la art. 44 (21) se aplică începând cu semestrul II al anului şcolar 2006-2007." 
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IV. Participant activ în cadrul Comisiei pentru Politică 
Economică Reformă şi Privatizare

  Lista Proiectelor de Lege dezbătute şi avizate în fond

În 2005

1 10.03.2005 PL nr. 

74/2005

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.90/2004 privind unele măsuri pentru 

pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi 

comerciale producătoare de aparatură şi instrumente 

medicale  

2 18.05.2005 PL nr. 

177/2005

Proiect de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui 

pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi 

administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara 

şi administrarea Consiliului local al municipiului 

Hunedoara  

3 18.05.2005 PL nr. 

170/2005

Proiect de Lege pentru abrogarea art.34 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 

societăţilor comerciale   

4 25.05.2005 PL nr. 

88/2005

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.134/2004 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. 

Galaţi    

5 15.06.2005 PL nr. 

215/2005

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societăţii 

Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov    

6 22.06.2005 PL nr. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 



218/2005 a Guvernului nr.37/2005 pentru desemnarea operatorului 

licenţiat al sistemului de transport prin conducte al 

produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului 

concurenţial privind transportul produselor petroliere 

Industrii  

7 22.06.2005 PL nr. 

218/2005

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.37/2005 pentru desemnarea operatorului 

licenţiat al sistemului de transport prin conducte al 

produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului 

concurenţial privind transportul produselor petroliere 

Industrii  

8 22.06.2005 PL nr. 

209/2005

Proiect de Lege privind reglementarea unor măsuri pentru 

complexele energetice  Industrii  

9 22.06.2005 PL nr. 

209/2005

Proiect de Lege privind reglementarea unor măsuri pentru 

complexele energetice  Industrii  

10 31.08.2005 PL nr. 

318/2005

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru 

atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei 

specifice de la Societatea Comercială Daewoo 

Automobile România - S.A.  

  

11 01.09.2005 PL nr. 

342/2005

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru 

derularea şi finalizarea privatizării Societăţilor Comerciale 

Filiale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 

Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A.    

12 01.09.2005 PL nr. 

325/2005

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art.15 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2003 privind 

privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica"-S.A. 

Hunedoara   

13 16.09.2005 PL nr. 

367/2005

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de 

reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni 
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C.E.C. - S.A. în vederea privatizării  

14 16.09.2005 PL nr. 

366/2005

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex S.A. 

Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

51/1998 privind valorificarea unor active ale statului 

Juridică  

15 29.09.2005 PL nr. 

398/2005

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art.48 din 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind 

unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor 

comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru 

Privatizare şi Administraţia Participaţiilor Statului şi 

consolidarea unor privatizări    

16 29.09.2005 PL nr. 

396/2005

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale  Juridică  

17 29.09.2005 PL nr. 

396/2005

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale  Juridică  

18 13.10.2005 PL nr. 

445/2005

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea 

investiţiei Turnătoria de tuburi de presiune din fontă 

ductilă pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor 

măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi 

Industrii  

19 06.12.2005 PL nr. 

530/2005

Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului 

adoptat la Istanbul la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei 

Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta la 

5 iunie 1998  -  

În 2006
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1 14.02.2006 PL nr. 

9/2006

Proiect  de  Lege  pentru  ratificarea  Protocolului  Adiţional 

convenit  prin  Notele  verbale  schimbate  între  Ministerul 

Afacerilor  Externe  din  România  şi  Ministerul  Afacerilor 

Externe  din  Republica  Albania,  în  numele  Guvernului 

României şi al Consiliului  de Miniştri  al Republicii  Albania, 

transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi respectiv la Tirana 

la  15  iulie  2005,  pentru  modificări  aduse la  Acordul  între 

Guvernul  României  şi  Guvernul  Republicii  Albania  privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 

Bucureşti, la 11 mai 1994  

2 28.02.2006 PL nr. 

23/2006

Proiect de Lege privind procedura insolvenţei  Juridică  

3 14.03.2006 PL nr. 

88/2006

Proiect  de  Lege pentru  modificarea  şi  completarea  art.17 

alin (2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale   

4 21.03.2006 PL nr. 

101/2006

Proiect  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului 

nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la 

Ministerul  Agriculturii,  Pădurilor  şi  Dezvoltării  Rurale  - 

Agenţia  Domeniilor  Statului  la  Autoritatea  pentru 

Valorificarea Activelor Statului  Agricultură  

5 04.04.2006 PL nr. 

168/2006

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.51/1998  privind 

valorificarea unor active ale statului    

6 19.04.2006 PL nr. 

210/2006

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.  202/2005  pentru  aprobarea  strategiei  de 

privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română - S.A. şi 

a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A., precum 

şi pentru modificarea actelor normative care reglementează 

regimul acestora  

7 19.04.2006 PL nr. 

209/2006

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.  199/2005  privind  unele  măsuri  pentru 

continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni C.E.C.- S.A.  
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8 10.05.2006 PL nr. 

400/2006

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între 

Guvernul  României  şi  Guvernul  Republicii  Indonezia, 

semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind 

promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 

26 iunie 1997  

9 10.05.2006 PL nr. 

258/2006

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.12 din 

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice 

de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale  

10 10.05.2006 PL nr. 

209/2006

RAPORT SUPLIMENTAR asupra 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.  199/2005  privind  unele  măsuri  pentru 

continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni C.E.C.- S.A.  

11 30.05.2006 PL nr. 

425/2006

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din 

Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 

privatizării    

12 30.05.2006 PL nr. 

210/2006

RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.  202/2005  pentru  aprobarea  strategiei  de 

privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română - S.A. şi 

a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A., precum 

şi pentru modificarea actelor normative care reglementează 

regimul acestora

13 05.06.2006 PL nr. 

316/200 6

Proiect  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea 

Ordonanţei  Guvernului  nr.51/1997  privind  operaţiunile  de 

leasing şi societăţile de leasing

14 06.06.2006 PL nr. 

487/2006

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României  şi  Guvernul  Republicii  Turcia  cu  privire  la 

cooperarea  economică  şi  tehnică,  semnat  la  Ankara  la  1 

februarie 2006  

15 06.06.2006 PL nr. 

486/2006

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între 

România  şi  Republica  Slovacă,  semnat  la  Bratislava  la  8 

noiembrie  2005,  la  Acordul  dintre  România  şi  Republica 
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Slovacă  privind  promovarea  şi  protejarea  reciprocă  a 

investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994    

16 12.06.2006 PL nr. 

320/2006

Propunere  legislativă  pentru  înfiinţarea,  organizarea  şi 

funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri  -  

17 14.06.2006 PL nr. 

434/2006

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.74 din 

Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.51/1998  privind 

valorificarea unor active ale statului    

18 14.06.2006 PL nr. 

368/2006

Propunere  legislativă  de  modificare  a  Legii  nr.20/1999 

pentru aprobarea OUG nr.24/1998 privind  regimul  zonelor 

defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 545/1998  

19 19.06.2006 PL nr. 

362/2006

Propunere  legislativă  privind  modificarea  şi  completarea 

Legii nr.490/2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.65/2001  privind  constituirea  şi  funcţionarea  parcurilor 

industriale, cu modificările ulterioare  Industrii  

20 20.06.2006 PL nr. 

505/2006

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2004 

pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului 

nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 

Autorităţii  pentru  Valorificarea  Activelor  Bancare  prin 

comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi 

Administrarea Participaţiilor Statului  

21 20.06.2006 PL nr. 

362/2006

Propunere  legislativă  privind  modificarea  şi  completarea 

Legii nr.490/2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.65/2001  privind  constituirea  şi  funcţionarea  parcurilor 

industriale, cu modificările ulterioare  Industrii  

22 04.07.2006 PL nr. 

588/2006

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.104/2002 privind regimul  vamal al  mărfurilor 

comercializate în regim duty-free   

23 07.09.2006 PL nr. 

620/2006

Proiect  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului 

nr.33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării 

Băncii Comerciale Române -S.A.   

24 10.10.2006 PL nr. 

684/2006

Proiect  de  Lege  privind  modificarea  alin.(1)  al  art.4  din 

Legea  nr.469/2002  privind  unele  măsuri  pentru  întărirea 

disciplinei contractuale    

25 10.10.2006 PL nr. 

649/2006

Propunere legislativă privind organizarea activităţii comisiilor 

care se ocupă de privatizarea activelor statului  
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26 19.10.2006 PL nr. 

690/2006

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.302 din 24 

octombrie  2005  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale  -

27 19.10.2006 PL nr. 

650/2006

Propunere  legislativă  pentru  modificarea  şi  completarea 

Legii  nr.137/2002 privind  unele  măsuri  pentru accelerarea 

privatizării    

28 31.10.2006 PL nr. 

747/2006

Proiect  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 

nr.82/1992 privind rezervele de stat    

29    09.11.200

6

PL nr. 

690/2006

RAPORT SUPLIMENTAR.  asupra 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.302 din 24 

octombrie  2005  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale  

30 12.12.2006 PL nr. 

780/2006

roiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.45/2006  privind  unele  măsuri  pentru 

privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM -S.A. Râmnicu-

Vâlcea  Industrii  

31 12.12.2006 PL nr. 

780/2006

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.45/2006  privind  unele  măsuri  pentru 

privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM -S.A. Râmnicu-

Vâlcea  Industrii  

32 20.12.2006 PL nr. 

536/2006

Propunere  legislativă  pentru  modificarea  şi  completarea 

Legii  nr.1/2005  privind  organizarea  şi  funcţionarea 

cooperaţiei  Industrii  

33 20.12.2006 PL nr. 

369/2006

Propunere  legislativă  privind  modificarea  şi  completarea 

Legii  nr.1/2005  privind  organizarea  şi  funcţionarea 

cooperaţiei  Industrii  

În 2007

1 20.02.2007 PL nr. 

5/2007

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat  Industrii  

2 20.02.2007 PL nr. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
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5/2007 a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat  Industrii  

3 17.04.2007 PL nr. 

178/2007

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului 

social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. 

Buget  

4 25.04.2007 PL nr. 

196/2007

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru 

restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din 

portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

5 07.06.2007 PL nr. 

362/2007

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 

pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care 

statul este acţionar cu modificările şi completările 

ulterioare   

6 07.06.2007 PL nr. 

227/2007

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Prognoză    

7 13.06.2007 PL nr. 

164/2007

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin 

absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 

Industrie  

8 13.06.2007 PL nr. 

95/2007

Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri 

financiare pentru un operator economic de sub autoritatea 

Consiliului Local Topliţa  Buget  

9 14.06.2007 PL nr. 

321/2007

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 

Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 

constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, 

proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor 

imobile, proprietate privată a statului, aflate în 

administrarea Regiei Autonome Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat  

10 13.09.2007 PL nr. 

549/2007

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 

Bucureşti, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind 
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promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat 

la Bucureşti, la 7 august 1990  

11 13.09.2007 PL nr. 

530/2007

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, 

semnat la Bucureşti, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare 

Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994    

12 13.09.2007 PL nr. 

528/2007

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, 

semnat la Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002   

13 13.09.2007 PL nr. 

526/2007

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, 

semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor 

prevederi ale Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 

24 noiembrie 1994    

14 04.10.2007 PL nr. 

496/2007

Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 19/2002 

privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea 

fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, 

şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a 

statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - 

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"   

15 17.10.2007 PL nr. 

631/2007

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale    

16 25.10.2007 PL nr. 

652/2007

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale  Muncă  

164



17 25.10.2007 PL nr. 

652/2007

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale  Muncă

18 29.10.2007 PL nr. 

48/2007

Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a 

unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la 

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail 

Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi 

reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea 

publică a statului din judeţul Constanţa  Juridică

  

19 13.11.2007 PL nr. 

566/2007

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 

Social  Muncă  

20 13.11.2007 PL nr. 

566/2007

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 

Social  Muncă  

21 14.11.2007 PL nr. 

687/2007

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor 

încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi 

implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA 

şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană  

22 03.12.2007 PL nr. 

725/2007

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din 

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale   

23 12.12.2007 PL nr. 

790/2007

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Comunitatea Europeană şi Regatul Belgiei, Republica 

Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală 
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Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul 

Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, 

Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, 

Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, 

Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica 

Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, 

Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica 

Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord, şi Islanda, Principatul Liechtenstein şi 

Regatul Norvegiei, pe de o parte şi Republica Bulgaria şi 

România, pe de altă parte privind participarea Republicii 

Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a 

Acordului între România şi Regatul Norvegiei privind un 

program de cooperare norvegian pentru creştere 

economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la 

Bruxelles, la 25 iulie 2007

24 12.12.2007 PL nr. 

729/2007

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale şi a altor acte normative incidente   

În 2008

Nr.

crt

Data 
depunerii 
raportului

Nr.PLx Titlu  proiect de lege

1 21.02.2008 PL nr. 

51/2008

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale Automobile Craiova - S.A.  

2 16.04.2008 PL nr. 

105/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, 

semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat 

la Bucureşti la 20 septembrie 1994  

3 18.06.2008 PL nr. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
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108/2008 a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi 

(4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi 

finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de 

distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica 

Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" S.A.  

4 11.09.2008 PL nr. 

433/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 

Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului 

dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat 

la 12 iunie 2000    

5   11.09.2008 PL nr. 

432/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 

Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat 

la Bucureşti la 6 iunie 1996  

6 11.09.2008 PL nr. 

431/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat 

la Bucureşti la 3 martie 2008  

7 11.09.2008 PL nr. 

352/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional 

între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, 

semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între 

Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat 

la Rabat la 28 ianuarie 1994  -  

8 11.09.2008 PL nr. 

351/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat 

la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la 

Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993  

9 19.09.2008 PL nr. 

467/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare 

şi de asociere, între Comunităţile Europene şi statele 

membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica 

Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 
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octombrie 2007  

10 03.10.2008 PL nr. 

486/2008

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale şi pentru completarea Legii nr.26/1990 privind 

registrul comerţului  Juridică  

11 15.10.2008 PL nr. 

561/2008

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2002 privind 

regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-

free  

12 15.10.2008 PL nr. 

558/2008

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-

financiare la nivelul unor operatori economici  

13 16.10.2008 PL nr. 

591/2008

Proiect de Lege pentru încetarea valabilităţii Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador 

privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 

semnat la Quito, la 21 martie 1996

14 17.10.2008 PL nr. 

592/2008

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene 

privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 

semnat la Damasc, la 24 iunie 2008  

15 20.10.2008 PL nr. 

542/2008

Proiectul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale 

în România  
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V.  ÎNTÂLNIREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI CU 
GRUPUL PARLAMENTAR

AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

    În  cadrul  întrevederilor  succesive,  de  la  Palatul  Cotroceni  -  pe  care preşedintele  României,  Traian  Băsescu,  le-a  avut  cu  reprezentanţi  ai formaţiunilor politice cu reprezentare parlamentară -, la 16 februarie 2006, s-a  derulat  întâlnirea  preşedintelui  României  cu  Grupul  Parlamentar  al Minorităţilor Naţionale, altele decât cea maghiară, din Camera Deputaţilor. Cu acest  prilej,  preşedintele  statului  român a pus  în  discuţie  mai  multe subiecte asupra cărora a dorit să cunoască punctul de vedere al deputaţilor reprezentând organizaţii ale minorităţilor naţionale. 
   În principiu, a fost vorba de îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul justiţiei, precum şi de căile de dezvoltare a democraţiei parlamentare în România. Reprezentanţii Grupului Parlamentar au subliniat implicarea constantă în alte procese, atât în cadrul Parlamentului, cât şi în cadrul organizaţiilor pe care le reprezintă.
   Deputatul dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a evidenţiat implicarea comunităţii  evreieşti  în  activităţi  internaţionale,  amintind  recentele reuniuni  la  care  a  participat:  Consiliul  Internaţional  al  Parlamentarilor 

169



Evrei, Congresul Mondial Evreiesc – ambele, la Ierusalim. Relatând despre întâlnirea  parlamentarilor  evrei  cu  primul  ministru  israelian  ad interim,  Ehud  Olmert,  vorbitorul  a  subliniat  drepturile  de  care  se  bucură minorităţile naţionale în România, fapt ce a stârnit un interes sporit faţă de ţara noastră din partea organizaţiilor evreieşti internaţionale.
   Reprezentantul etniei noastre în Parlament a reliefat ecoul pozitiv pe care l-au  avut  urările  de  sănătate  transmise  lui  Ariel  Sharon  din  partea Preşedenţiei  şi  a  F.C.E.R.  De asemenea,  preşedintele  F.C.E.R.,  deputat  dr. Aurel Vainer, şi-a manifestat dorinţa de implicare în dezvoltarea continuă a bunelor  relaţii  între  România  şi  organizaţiile  evreieşti  internaţionale, referindu-se,  în  acest  sens,  şi  la  participarea sa,  între 17 –  19 februarie 2006, la lucrările Adunării Generale a Congresului Evreiesc European, de la Viena, unde va solicita adoptarea unui document al Congresului în favoarea primirii României în U.E. la 1 ianuarie 2007.    În final,  a solicitat preşedintelui României  acordarea unei audienţe de prezentare  a  noii  conduceri  a  F.C.E.R.  Propunerea  a  fost  acceptată  de preşedintele  ţării.  Întâlnirea  s-a  desfăşurat  într-o  atmosferă  foarte deschisă, cu disponibilităţi de comunicare şi de ascultare de ambele părţi.   
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VI. Participări la Reuniuni Internaţionale

1.Participarea  Deputatului  Aurel  Vainer  la  ceremoniile  de 
comemorare a Holocaustului de la Auschwitz 

27 ianuarie 2005

Deputat  AUREL  VAINER:  „Cuvântările  preşedinţilor  Rusiei,  Ucrainei, Poloniei,  Israelului,  a  reprezentantului  Congresului  Mondial  Evreiesc  au avut un numitor comun: pericolul resuscitării antisemitismului în lume şi combaterea lui. Actori de diferite naţionalităţi au interpretat, la Teatrul din Cracovia,  tulburătoare pagini-document scrise de cei  care au trecut  prin Holocaust. în faţa monumentului de la Auschwitz-Birkenau, capete încoro-nate, şefi de stat şi de guvern din 44 de ţări au aprins lumânări în memoria victimelor  Holocaustului.  Printre  ei  -  şi  preşedintele  României,  Traian 
Băsescu,  care,  recunoscând  Holocaustul  în  România,  a  accentuat  asupra necesităţii  ca  istoria  Holocaustului  să  fie  predată  în  şcoli.  Am  retrăit durerea şi, totuşi, am privit cu încredere spre viitor“.
Interviu cu preşedintele F.C.E.R.,

deputat dr. AUREL VAINER,

• Kiev: comemorarea a 65 de ani de la masacrul de la Baby Yar

Cum aţi caracteriza, în câteva cuvinte, comemorarea de la Baby Yar?- O expresie de mare solidaritate umană. Măcelul s-a săvârşit de Iom Kipur, 1941. Dintre cei 100.000 de evrei din ghetoul de la Baby Yar, 33.000 au fost ucişi  şi  aruncaţi  într-o  groapă  comună.  Suita  comemorativă,  având genericul „Let my people live“, a reunit personalităţi de prim rang din multe ţări ale lumii.
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- Impresia dominantă?- Forţa de exprimare a tragicului realizată în imagine, cuvânt, muzică. După deschiderea unei expoziţii despre cutremurătoarele suferinţe  îndurate de victimele Holocaustului, un serviciu divin a fost oficiat la Monumentul de la Babii Iar: o impresionantă Menoră,situată  chiar  în  faţa  acelei  gropi  comune.  A  fost  de  faţă  preşedintele Israelului,  cu  soţia  sa.  O  a  doua  ceremonie  religioasă  s-a  desfăşurat  la Monumentul Victimelor Holocaustului, impunător prin sobrietatea durerii fără glas.  În prezenţa preşedintelui Ucrainei ş i  a soţiei  sale,  o companie militară a prezentat onorul şi a fost depus, la baza Monumentului, o imensă ghirlandă de crini albi. ă efi de state şi de guverne s-au înclinat cu pietate şi au aprins candele. Fiecare participant la comemorare a depus câte o floare şi  o  piatră.  Semne  ale  neuitării.  În  faţa  ambelor  memoriale,  El  Male 
Rahamim şi Kadiş au fost intonate de Marele Rabin al Tel Aviv-ului, Lau, şi de Şef  Rabinul  Cultului  Mozaic  din Ucraina,  Iacov Blauch.  La  Teatrul  de Operă   şi  Balet  din  Kiev  a  fost  vizionat  filmul  „Let  my  people  live  şi  , interpretat de un grup de actori vorbind  în idiş, ebraică  ucraineană, rusă, germană. - Cuvântări memorabile?- Greu de răspuns, pentru că fiecare a avut frumuseţea şi profunzimea ei. Au fost trei cuvântări ale preşedintelui Ucrainei,  Iuşcenko,  trei - ale preş edintelui  israelian  Katsav.  Am  ascultat  cuvântări  rostite  de  preedintele Croaţiei, Mesici, de preşedintele Muntenegrului, Buianovici, de preşedintele Congresului Evreilor din Rusia, Moshe Kantor, de Marele Rabin al Tel Aviv-ului, Lau. Mesajul secretarului general al O.N.U., Kofi Annan, a fost transmis de reprezentantul său la Kiev. Au fost, apoi, cuvântări ale înalţilor ierarhi ai Bisericilor creştine ş.a. Foarte impresionant a fost, de asemenea,  speech-ul  Lordului  James  Braunstone,  reprezentantul  comunităţilor  evreieşti  din Marea  Britanie,  la  Forumul  care  s-a  desfăşurat  la  Teatrul  din  Kiev.  Am reţinut  o  remarcă  plină  de  miez  legată  de  genericul  comemorării, reformulat  altfel:  „Let  my  people  live  together“.  Laitmotivul tuturorcuvântărilora fost nevoia de pace, de înţelegere între oameni ş i, mai ales, de a învăţa din lecţiile istoriei, pentru ca escaladarea urii   şi violenţei să fie oprită.
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2.Conferinţa anuală a AJC, Washington 2005

RAPORT

 privind deplasarea Deputatului Aurel Vainer, în perioada 2-8 mai 2005, la Conferinţele organizate, la New -York şi Washington, de Comitetul Evreiesc American (A.J.C.)          În  baza  aprobării  Biroului  Permanent  al  Camerei  Deputaţilor,  ca răspuns  la  invitaţia  primită  din  partea  Conducerii  Comitetului  Evreiesc American  (A.J.C.),  am  participat  la  a  99-a Conferinţă  Anuală  şi  a  12-a Conferinţă  Internaţională  a  Liderilor,  care au avut  loc  la Washington,  în zilele de 3-8 mai 2005.          Totodată, am participat la Programul Special „Delegaţia Internaţională a  Liderilor  Evrei  la  Naţiunile  Unite”,  organizat  de  A.J.C.,  împreună  cu Institutul Jacob Blaustein Institute pentru promovarea drepturilor omului, care s-a desfăşurat în zilele de 2 şi 3 mai 2005, la sediul ONU, din New- York.          La evenimentele mai sus menţionate au participat numeroşi membri ai  A.J.C.  (cca 7-800) de pe tot cuprinsul Statelor Unite ale Americii  şi  50 lideri evrei din 24 ţări, din Europa, Asia, America de Sud, Canada, precum şi reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Naţiunile Unite şi ai J. Blaustein Institute. Menţionez că A.J.C.  a  fost  reprezentat  de Conducerea sa la vârf  :  Harold Tanner  (Preşedinte  de  onoare,  Preşedintele  nou  ales  al  Conferinţei Preşedinţilor  Organizaţiilor  Evreieşti  din  S.U.A.);  Robert  Goodkind (Preşedinte), Aaron Jacob şi Andrew Baker (Directori la Relaţiile Evreieşti Internaţionale).          În  continuare,  prezint,  în  mod  succint,  programul  şi  problemele abordate în cadrul acestuia1.     La Organizaţia Naţiunilor Unite, tematica abordată s-a referit la:·        Rolul Naţiunilor Unite în procesul de pace în Orientul Apropiat
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·        Drepturile omului, conflictele armate şi prevenirea genocidului·        Media şi Naţiunile Unite.          Fiecare dintre aceste teme s-au dezbătut în cadrul unor paneluri cu participarea unor importante personalităţi care funcţionează ca oficiali ai Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  sau  ca  reprezentanţi  ai  unor  ţări  la  ONU (S.U.A., Iordania, Israel, etc)          În mod special,  pentru liderii evrei sosiţi  din 24 ţări ale lumii,  s-au organizat întâlniri cu :-    Secretarul General al O.N.U., Kofi Annan;-    Ambasadorul Statului Israel la O.N.U., Dan Gillerman. ·        Secretarul General al O.N.U. s-a referit,  în principal, la :-         Raportul pe care îl va prezenta, în curând, privind Mileniul 3, bazat pe  3  obiective  majore  :  Dezvoltare,  Securitate,  Drepturile  Omului, asupra  cărora  vor  trebui  să  se  concentreze  multiplele  activităţi  şi responsabilităţi ale O.N.U.-   Propunerile de Reformă a organizării şi funcţionării O.N.U., cu referire specială la propunerile privind modul de alegere a membrilor Comisiei Drepturile  Omului,  dezvoltarea  solidarităţii  internaţionale  şi  rolul crescând al Organizaţiilor Neguvernamentale, la O.N.U.;-   Consideraţii privind relaţiile Secretariatului General O.N.U. cu evreii din lume, arătând că are o consideraţie deosebită faţă de aceştia şi a exprimat  opinii  pertinente  cu  prilejul  :  inaugurării  Muzeului Holocaustului de la Ierusalim, Sesiunii Speciale a Adunării Generale O.N.U.  consacrată  celei  de  a  60-a aniversări  a  eliberării  lagărelor naziste ale morţii, Seminarului privind antisemitismul.  De asemenea a  avut  interventii  semnificative  la   Monumentul  evreilor  ucraineni omorâţi în anul 1941 la Babi Yar si la Conferinţa Internaţională de luptă împotriva rasismului, discriminării rasiale şi a intoleranţei.           În  partea  finală  a  intervenţiei  sale,  Dl.  Kofi  Annan  a  solicitat 
participanţilor la întâlnire să se alăture celor care sprijină Reforma 
privind organizarea şi funcţionarea O.N.U..  De fapt,  acesta a fost un 
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mesaj adresat, prin participanţii din cele 24 de ţări, către oficialităţile 
din ţările respective.·       Ambasadorul D. Gillerman a prezentat un tablou cuprinzător al stadiului  actual  în  procesul  de  pace  din  Orientul  Apropiat, cu menţiuni speciale privind :-     sprijinirea  conducătorilor  de  astăzi  ai  Israelului,  lumii  arabe  şi S.U.A.  pentru  continuarea,  cu  înţelepciune  şi  tenacitate,  a eforturilor  pentru  promovarea  unor  soluţii  paşnice  în  Orientul Apropiat;-     interesul  Statului  Israel  faţă  de  proiectul  de  Reformă  a  O.N.U., esenţială fiind schimbarea punctului de vedere al O.N.U. referitor la pacea în Orientul  Apropiat şi  implicit  renunţarea la Rezoluţii anti-israeliene adoptate anterior;-  începutul  de schimbare în  atitudinea O.N.U.  faţă  de Israel,  fiind menţionate  Adunarea  Generală  O.N.U.,  privind  Holocaustul, Seminarul pe tema antisemitismului, etc;-    evoluţii  noi  în  conflictul  israeliano-arab,  în  condiţiile  realegerii Dlui George W. Bush; decesului liderului palestinian Yasser Arafat; dorintei  si  angajamentului  Premierului  israelian A.  Sharon de a obţine Pacea, pas cu pas; înţelegerii de către palestinieni a nevoii de convieţuire cu Statul Israel, în situaţia proastă în care se află in prezent.          În sinteză,  apreciez ca binevenită prezenţa unui reprezentant al 
Parlamentului  României  la  programul  de  la  O.N.U.,  iar  informaţiile 
mai sus prezentate pot constitui semnale pentru activitatea politică şi 
diplomatică a României.2.     La Washington,  programul  celor  două Conferinţe  A.J.C.  a  oferit  posibilitatea de participare la numeroase paneluri,  sesiuni  plenare, grupuri  de  discuţii,  reuniuni  de  înmânare  a  Trofeelor  A.J.C.,  către diverse personalităţi din S.U.A. şi din străinătate.·        Fără a intra în detalii, menţionez ca teme de interes deosebit :  -         Libertatea academică şi consecinţele sale;         -        Religia contribuie la o divizare în America : real sau imaginat ?
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-         Combaterea terorismului în societăţile libere;-         Prezervarea libertăţii religioase;-         Rolul S.U.A. pe arena internaţională;-         Schimbări în peisajul Orientului Apropiat;-         Iubirea faţă de vecini;-         Comemorarea  a  60  de  ani  de  la  terminarea  celui  de  al  II-lea război mondial;-         Antisemitismul european;-         Israel şi Diaspora;-         Organizarea Formului Mondial pentru poporul evreu;-         Impactul politicii externe a S.U.A. asupra evreilor din lume. ·     În continuare, prezint unele idei şi concluzii principale reieşite din interventile  personalităţilor  prevăzute în program,  precum şi din luările de cuvânt ale participanţilor :-         Evreii  din  S.U.A.  constituie  un  suport  substanţial  pentru stabilitate,  dezvoltare  şi  pace  în  Statul  Israel,  caracterizat  prin diversitate şi democraţie;-         Dezvoltarea  ecumenismului,  în  spiritul  credinţei  şi  activităţii desfăşurate de Papa Ioan Paul al II-lea şi de Papa Benedict al XVI-lea, consideraţi prieteni ai evreilor;-         Exprimarea  unui  substanţial  mesaj  pentru  pace  şi  justiţie  în Israel, pentru dezvoltarea contactelor israeliano-palestiniene;-         Nevoia  de  a  sprijini  evoluţii  democratice  în  Iran,  folosindu-se căile diplomatice;-         Intrarea  Statului  Israel  în  N.A.T.O.  şi  în  Uniunea  Europeană reprezintă o temă de discuţii;
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-         India a dezvoltat şi dezvoltă în continuare relaţii  ample cu Statul Israel,  care  a  devenit  al  doilea  partener  comercial  al  Indiei, după S.U.A;-        Nevoia unor acţiuni sistematice de combatere a antisemitismului, oriunde apar semnale şi manifestări nedorite;-         Solidarizarea evreilor din diferitele continente şi ţări ale lumii, unde trăiesc în comunităţi mai mici sau mai mari, reprezintă un vector  important  pentru  dezvoltarea  economico-socială,  pentru democraţie.          O  menţiune  specială  se  impune  în  legătură  cu  alocuţiunea 
Ministrului  Afacerilor  Externe  al  României,  Dl Mihai  Răzvan 
 Ungureanu,  invitat  ca  oaspete  de  onoare,  împreună  cu  miniştrii  de Externe  din  Singapore  şi  Chile,  la  Dineul  de  Gală  al  celei  de-a  99-a Conferinţe anuale A.J.C.          Participanţii la  Dineul  de  Gală  au  apreciat,  în  mod  deosebit, 
intervenţia  ministrului  român,  calitatea  şi  importanţa  mesajului 
transmis.  Din  convorbirile  avute  cu  diferiţi  participanţi  a  reieşit  o 
atitudine favorabilă faţă de ţara noastră şi faţă de prestaţia de ţinută a 
reprezentantului Guvernului României.·   Pentru  a  cunoaşte  cât  mai  direct  realităţile  din  ţările  Europei, organizatorii au inclus în program 3 sesiuni distincte – America Latină, Fosta  Uniune  Sovietică,  Europa  şi  alţii  –  în  cadrul  cărora  oficiali  ai 

guvernului S.U.A. s-au întâlnit şi au discutat cu liderii evrei prezenţi 
la  cele  două  Conferinţe  A.J.C.,  reieşind  o  diversitate  de  situaţii  ale comunităţilor evreieşti din ţările respective.          În  intervenţia  mea,  ca  reprezentant  al  Camerei  Deputaţilor  din România  şi  al  Federaţiei  Comunităţilor  Evreieşti  din  România,  am 

prezentat următoarele :-         Potrivit  Constituţiei  României  şi  Legii  electorale,  în  Camera Deputaţilor  au  fost  aleşi  şi  activează  18  deputaţi  reprezentând minorităţile  naţionale,  la care se adaugă un număr semnificativ  de senatori şi deputaţi ai U.D.M.R.;-         Membrii comunităţilor evreieşti din România sunt implicaţi direct în viaţa economică, socială şi politică a ţării fără restricţii, beneficiind şi 
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de dreptul  de a  realiza legături cu evreii şi comunităţi evreieşti din diferite zone ale lumii.-         Prin Constituţie şi prin diverse legi adpotate,  s-au creat condiţiile pentru  promovarea  drepturilor  omului  şi  încurajarea  aplicării  egalităţii şanselor pentru toţi cetătenii României;-         Se află în curs de elaborare şi adoptare proiectele de lege privind Statutul  minorităţilor  naţionale  şi  organizarea  şi  funcţionarea Cultelor religioase în România;-         Parlamentul  urmează  să  dezbată  şi  să  adopte,in  curand,  Legea privind  interzicerea  organizatiilor  si  simbolurilor  cu  caracter fascist,nazist  sau  xenofob  si  a  promovarii  cultului  persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii;-         Se află în curs de elaborare şi  adoptare un pachet de legi vizând modificarea Legilor proprietăţii,  în scopul retrocedării imobilelor şi terenurilor preluate abuziv de stat;-         Unele manifestări  de antisemitism au apărut în mass-media, şi pe internet,  iar  în  unele  locuri  publice  au  apărut  inscripţionări defaimatoare,denumiri de străzi, cu numele lui Ion Antonescu şi chiar unele  monumente  dedicate  acestuia.  S-au luat  măsuri  şi  se  află  în curs,  în  continuare  noi  demersuri  pentru  aplicarea  strictă  a prevederilor  din  Codul  Penal  şi  din  alte  reglementări guvernamentale.3.     Cu  prilejul  participării  mele  la  manifestările  prezentate  în  acest Raport,  am  stabilit  contacte  cu  oficialităţi  şi  reprezentanţi  ai 
comunităţilor evreieşti din S.U.A. şi din celelalte ţări.Printre altele, menţionez posibilitatea avută de a realiza scurte dialoguri cu :-       Conducerea „la vârf” a A.J.C. (Dnii H. Tanner, R. Goodkind, D. Harris);

-          Dl William Jefferson Clinton, care a prezentat alocuţiunea „În spiritul Americii”, în care a mulţumit, în mod expres, Dlui Alfred Moses, fost ambasador  al  U.S.A.  în  România,  pentru  activitatea  sa  rodnică  în promovarea dezvoltării relaţiilor dintre S.U.A. şi România, precum şi a aderării României la N.A.T.O.;
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-          Dl Robert  Wexler,  membru  al  Camerei  Reprezentanţilor  a U.S.A., care s-a declarat in favoarea initierii şi dezvoltării unor contacte între membri ai Parlamentelor din România şi S.U.A.          În acest cadru de referinţă, apreciez că s-ar putea iniţia demersuri 
pentru  convenirea  unui  Cadru  Special  de  Relaţii  între  Camera 
Deputaţilor din România şi Camera Reprezentanţilor  din Congresul 
S.U.A.  –  inclusiv  prin  constituirea,  la  Bucureşti,  a  unui  Grup 
Parlamentar de prietenie România-U.S.A.

                În  final,  consider  că,  pentru  Parlamentul  României,  acceptarea invitaţiei de participare a subsemnatului la manifestările de la New York şi Washington,din  perioada  2-8  mai  2005  ,  a  reprezentat  o  expresie  a disponibilităţilor  reale  de  colaborare  internaţională,  de  dezvoltare  a relaţiilor dintre ţara noastră şi S.U.A.                                                                       Deputat Aurel Vainer                                                                Grupul Minorităţilor NaţionaleBucureşti, 23 mai 2005
3. RAPORT 

privind deplasarea Deputatului Aurel Vainer 

în perioada 19-21 octombrie 2005, 

la Forumul “Initiatives” organizat la Liège, Belgia, 

de Forumul Francofon al Afacerilor.           În  baza  aprobării  Biroului  Permanent  al  Camerei  Deputaţilor,  am participat,  la  invitaţia  Forumului  Francofon  al  Afacerilor,  la  Forumul „Initiatives 2005” pentru intreprinderi, care a avut loc la Liège, în Belgia, în perioada 19-21 octombrie 2005.          Organizat pentru cadre şi conducători de intreprinderi din Belgia şi din ţări francofone membre sau candidate ale Uniunii Europene, Forumul s-
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a desfăşurat ca o Bursă de contacte, cu expuneri de mostre de produse şi de oferte de servicii puse la dispoziţia celor interesaţi.          Dat fiindcă, în toamna anului 2006, va avea loc, la Bucureşti,  a XI-a Conferinţă a şefilor de state şi de guverne care utilizează limba franceză, iar în  cadrul  Anului  Francofoniei  se  vor  organiza  numeroase  manifestaţii economice. Comitetul Naţional Român al Forumului Francofon al Afacerilor a  reuşit  să  asigure  participarea  la  Liège  a  unui  număr  de  19  persoane reprezentând  societăţi  comerciale  şi  organizaţii  implicate  în  activităţi economice şi  de afaceri  (Camera de Comerţ  şi  Industrie  Bucureşti,  UGIR 1903, ş.a.). România a beneficiat de posibilitatea de a realiza un stand de prezentare  oficial,  care  a  oferit  pentru  participanţii  din  ţara  noastră numeroase şi utile contacte de afaceri.          În programul Forumului „Initiatives 2005” s-a inclus, pentru România, ca  oaspete  de  onoare  al  Forumului,  Masa  Rotundă  cu  genericul „Dezvoltarea, într-un mediu francofon european, oportunităţilor  de afaceri între intreprinderi române şi valone.”          Din partea delegaţiei române, au prezentat, în cadrul Mesei Rotunde mai sus menţionate, comunicările :·        Mediul  de  afaceri  în  România  şi  în  regiunea  valonă; Acorduri de colaborare Valonia- România, prezentată de D-na  Cristina  Leucuţă,  Director  la  Direcţia  de  Politici Industriale, din Ministerul Economiei şi Comerţului.·        Analiza  oportunităţilor  economice  în  România, prezentată  de  Dl.  Ioan  Cezar  Coraci,  Preşedinte  UGIR 1903.·        Instituţii  româneşti  în  ajutorul  investitorilor, prezentată de Dna Katia Dănilă, de la Centrul Român de Informare de la Bruxelles.·        Dezvoltarea francofoniei afacerilor, obiectiv important în activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, prezentată  de  Aurel  Vainer,  Deputat,  Vicepreşedinte  al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.În intervenţia subsemnatului,  în plus faţă de tema comunicării,  am prezentat  informaţii  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Camerei 
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Deputaţilor,  din  România,  cu  referiri  speciale  la  activitatea  Comisiei „Politici Economice, Reformă, Privatizare”, la contribuţia sa în procesul de elaborare şi adoptare a legislaţiei privind mediul de afaceri.          Pe parcursul desfăşurării Forumului, am realizat numeroase contacte cu  instituţii  şi  firme  interesate  în  dezvoltarea  relaţiilor  cu  România, beneficiind reciproc de utilizarea limbii franceze.          De asemenea, am participat la :
 Conferinţele  pentru Mileniul  III,  susţinute de personalităţi de seamă din lumea politică, economică şi socială;
 Întâlnirile  profesionale,  desfăşurate  sunb  formă  de  Bursă euroregională a cumpărătorilor’
 Întâlnirile dedicate Croaţiei, Transnistrenilor, Francizei.În ansamblu, pot susţine că această deplasare a fost benefică pentru comunitatea de afaceri din România, dar şi pentru promovarea ţării noastre pe plan politic şi economic în rândurile lumii francofone a afacerilor.          Contactele  stabilite  la  Forum  vor  constitui  la  buna  organizare  şi desfăşurare a evenimentelor economice care urmează a se realiza în cadrul Anului Francofoniei 2006, de la Bucureşti.Deputat                                     Aurel Vainer                                                    Grupul Parlamentar                                                  al Minorităţilor Naţionale
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4.RAPORT

privind deplasarea Deputatului Aurel Vainer

la Reuniunea Executivului Congresului Evreiesc European de la 
Strasbourg 14-15 decembrie 2005.           În  baza  aprobării  Biroului  Permanent  al  Camerei  Deputaţilor,  am participat la Reuniunea Executivului Congresului Evreiesc European de la Strasbourg, în zilele de 14 şi 15 decembrie 2005.          Programul a cuprins :·        Recepţia  oferită  de  Congresul  Evreiesc  European  în  onoarea Parlamentului European.·        Reuniunea  membrilor  Executivului,  din  care  fac  parte  ca reprezentant ales al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.          1.  La  Recepţie  au  participat  un  număr  mare  de  membri  ai Parlamentului  European,  precum  şi  euroobservatori  din  România  şi Bulgaria.          Parlamentul României a fost reprezentat de : Deputat Maria Ritzi şi Deputat Aurel Vainer – Grupul Minorităţilor Naţionale.          În calitate de guest speakeri au luat cuvântul D-na Waldner, Comisar al  UE  pentru  probleme  externe,  Dl.  Shimon  Peres,  Viceprimministru  al Statului  Israel,  Dl.  Pierre Besnainou ,  Preşedinte al  Congresului  Evreiesc European.          Temele abordate s-au referit la problematica Orientului Mijlociu, cu referire  specială  la  stadiul  existent  şi  perspectivele  raporturilor  Israelo-Palestiniene.          În esenţă, vorbitorii au susţinut, cu multiple argumente, necesitatea realizării de progrese în realizarea problemelor, multiple şi complexe, care vizează pacea în Orientul Mijlociu.          Reprezentantul  Comisiei  de  la  Bruxelles  a  UE  a  exprimat  poziţia Uniunii,  susţinând,  cu claritate,  eforturile  depuse pentru o reglementare paşnică a stării  conflictuale existente.  Viceprimministrul  Statului  Israel  a 
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prezentat  coordonatele  de  bază  ale  guvernului  din  care  face  parte,  cu sublinieri speciale privind hotărârile istorice luate de guvernul A. Sharon, pentru evacuarea zonei Gaza, precum şi privind intenţiile de a înainta pe calea planului denumit “Map-road”.          În  alocuţiunea  sa  ,Preşedintele  Congresului  Evreiesc  European  a exprimat sentimente de solidaritate a acestei organizaţii, a membrilor săi, cu Statul Israel, cu Guvernul şi cetăţenii din Israel. Un loc aparte l-a ocupat, în structura alocuţiunii, condamnarea severă a declaraţiilor   Preşedintelui Iranului referitoare la existenţa Statului Israel.          Pe  parcursul  recepţiei,  am  avut  posibilitatea  să  discut  cu  diferiţi parlamentari europeni, cu domnii Shimon Peres şi Pierre Besnainou.          A  fost  bine  apreciată,  de  către  interlocutori,  prezenţa,  la  acest eveniment, a deputaţilor din Parlamentul României.          2. Reuniunea membrilor Executivului Congresului Evreiesc European, la  care  au  participat  reprezentanţi  din  17  ţări,  a  avut  pe  ordinea  de  zi următoarele :·        Dezbaterea  proiectului  de  Constituţie  a  Organizaţiei,  care  a  fost adoptat cu unele amendamente. Urmează ca acest proiect să fie supus spre  aprobare  la  o  Adunare  Generală  programată  pentru  mijlocul lunii februarie, la Viena.·        Prezentarea activităţii Secretarului General şi Programul Politic al Congresului.·        Proiectul de buget pe anul 2006, care va fi supus spre dezbatere şi aprobare la Adunarea Generală.·        Atitudinea  Congresului  Evreiesc  European  faţă  de  declaraţiile Preşedintelui Iranului.          După dezbateri, s-a adoptat decizia de a se condamna aceste declaraţii deosebit de periculoase, profund dăunătoare poporului lui Israel şi Păcii în lume.          S-a hotărât manifestarea unei  atitudini  ferme de condamnare şi  de realizare  a  unor  demersuri,  pe  lângă  guvernele  ţărilor  membre  ale  UE, pentru a acţiona în direcţia înlăturării efectelor declaraţiei de neîngăduit a Preşedintelui Iranului.
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          În cadrul Reuniunii Executivului, am avut prilejul să cunosc direct şi să discut cu membrii conducerii organizaţiei, proveniţi din diferite ţări ale Europei.  Am  solicitat  sprijin  şi  demersuri  pe  lângă  guvernele  ţărilor membre ale UE, pentru admiterea României, la 1 ianuarie 2007, ca membru cu drepturi depline al UE.          În  cadrul  Reuniunii  Executivului,  am  supus  atenţiei  proiectul “EuroJudaica 2007”, pe care Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România l-a iniţiat şi propus a face parte din Programul de manifestări prevăzut a se desfăşura la Sibiu, care va avea calitatea de “Capitală Europeană a Culturii”, împreună cu Luxemburgul. S-a apreciat pozitiv proiectul prezentat, urmând să  fie  transmis  un  punct  de  vedere  privind  posibilităţile  de  sprijin  în realizarea sa.                                                                            Deputat                                                                          Aurel  Vainer                                                                     Grupul Parlamentar                                                                al  Minorităţilor Naţionale

5.RAPORT
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privind participarea Deputatului Aurel Vainer la Conferinţa 
Consiliului Internaţional al Parlamentarilor Evrei, de la Ierusalim 

7-10-ianuarie 2006.  În  baza  aprobării  Biroului  Permanent  al  Camerei  Deputaţilor,  am participat la Conferinţa Consiliului Internaţional al Parlamentarilor Evrei, care a avut loc la Ierusalim, în zilele de 7-10-ianuarie 2006.1.     Programul a cuprins :·        Recepţie  de  Gală,  având  ca  speaker  pe  preşedintele Parlamentului Israelului Dl. Reuven Rivlin·        Sesiunea de deschidere,  având ca vorbitori principali pe : Lord  Janner  de  Braunstone,  Dl.  Benjamin  Netanyahu  – Preşedinte  al  Partidului  Likud,  Dl.  Shimon Peres –  fost  Prim Ministru,  Dl.  Silvan  Shalom,  Ministru  de  Externe  al  Statului Israel, Dr. Israel Singer – Preşedinte al Consiliului de Conducere al  Congresului  Mondial  Evreiesc,  Dl.  Matthew  Bronfman (important om de afaceri din SUA şi Canada).·        4 Sesiuni tematice :-         Antisemitism electronic-         Tikkun Olam (Binefacere, implicarea în Mai Bine)-         Democraţia Statului Israel în Acţiune, alegeri 2006-         Relaţii Ecumenice·        Audienţă colectivă  la  Preşedintele  Statului  Israel,  Dl. 
Moshe Katsav, care a prezentat conferinţa “Lumea Evreiească Astăzi”.·        Primirea unei  delegaţii  reprezentative  a  participanţilor  la Conferinţă, la  Reşedinţa Primului Ministru interimar Ehud 
Olmert.·        Vizită la Parcul “Mini Israel”.
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2.     La  Conferinţă  au  participat  55  de  parlamentari,  din  27  ţări.  Din România  au  participat  Dl.  Peter  Eckstein  Kovacs,  senator  şi  Aurel Vainer, deputat. Deasemenea,  au  participat  reprezentanţi  ai  :  Parlamentului European, Parlamentului Statului Israel, Congresului Mondial Evreiesc, Agenţiei Evreieşti şi Joint.Dintre aceştia, menţionăm : Baroneasa Dorenn Miller (Anglia), Zoran Sami – Preşedintele al Parlamentului Serbia şi Muntenegru, Tony Leon – Şeful Opoziţiei Parlamentului din Africa de Sud, Senatorul Tom Lantoş şi Congresmanii  Gary  Ackerman,  Eliot  Engel,  Barney  Franck,  Henry Waxman,  (SUA),  Patrick  Gaubert  –  Euro-Parlamentar,  Alexander Feldman (Ucraina),  Beatriz Alperovich (Argentina),  Claude Marinower (Belgia), Alberto Goldman (Brazilia), Senatorul Jerry Grafstein (Canada), Eva Novakova (Cehia),  Matyas Eorsi  (Ungaria),  Colette  Avital  (Israel), Emanuelis  Zingeris  (Lituania),  Czeslaw  Bieleki  (Polonia),  Joseph Bismuth (Tunisia). 3.     Pentru  fiecare  din  temele  abordate,  Conferinţa  a  adoptat  câte  o 
Rezoluţie Document, respectiv : -         Antisemitismul  Electronic  şi  Legislaţia  în  lupta împotriva Antisemitismului-         Provocări şi iniţative privind Relaţiile Ecumenice-         Tikkun Olam (Binefacere, implicare în Mai Bine).-         Dublu  Standard  în  Discuţiile  privind  Orientul Apropiat.În esenţă,  în toate aceste Rezoluţii  Document, Parlamentarii evrei sunt solicitaţi să se implice activ, în special cu un rol de “Avocat”, în ţările pe care le reprezintă, în vederea realizării obiectivelor formulate, în fiecare din documentele mai sus menţionate (Anexa 1, texte în limba engleză).

În plus faţă de acestea, s-au adoptat : -         Rezoluţie  privind  declaraţiile  Preşedintelui  Iranian (Anexa 1 E).
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-         Constituţia  (Statutul)  Consiliului  Internaţional  al Parlamentarilor Evrei (Anexa 1F).De menţionat că, în baza Statutului adoptat, s-a constituit Adunarea Internaţională  a  Parlamentarilor  Evrei,  ale  cărei  hotărâri  vor  fi monitorizate şi puse în practică prin : Executivul Adunării, Secretariatul şi Comitetele consultative ale acesteia.·             În  optica  Statutului  Adoptat,  această  Organizaţie  poate avea ca membri :-         Membrii ai Parlamentelor Naţionale-         Membrii  ai  Parlamentului  European  sau/şi  ai Parlamentelor  Statelor,  Regiunilor,  Provinciilor  şi  ai zonelor autonome, după caz.-         Miniştri şi asimilaţii acestora.-         Foştii  Parlamentari  Evrei  şi/sau  Miniştri  şi  alte funcţii similare.·             În finalul lucrărilor, Adunarea a recunoscut ca Preşedinte 
Fondator pe  Lord  Janner  de  Braunstone,  iar  ca 
Preşedinte  pe  Dl.  Gary  Ackerman  –  Congresman 
SUA.

 4.     Referitor  la  misiunile  pe  care  urmează să  le  îndeplinească 
Parlamentarii Evrei, Statutul prevede : -         Dezvoltarea şi Consolidarea dialogului şi a spiritului comunitar,  în rândurile legislatorilor evrei din diferite ţări ale lumii.-         Promovarea  principiilor  deomocraţiei,  drepturilor omului şi a libertăţii religioase.-         Combaterea  Antisemitismului,  Rasismului, Xenofobiei, Terorismului şi negării Holocaustului.
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-         Sprijin şi Solidaritate cu Statul Israel în eforturile sale pentru obţinerea păcii în Orientul Apropiat, în condiţii de securitate pentru cetăţenii săi.-         Realizarea unui dialog “dinamic”, cu soluţii  politice, între Parlamentarii Evrei şi liderii politici din Israel.-         Asigurarea  stării  de  bine,  materiale  şi  spirituale  a evreilor şi a comunităţilor evreieşti din lume.-         Implicarea  în  conservarea  moştenirii  culturale  a Iudaismului pentru viitoarele generaţii.-         Crearea  unei  cooperări  Internaţionale,  în  proiecte semnificative, pentru membrii Consiliului Internaţional al Parlamentarilor Evrei.-          5.           Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în zilele în care populaţia din Statul Israel şi opinia publică internaţională au urmărit cu îngrijorare şi solidaritate evoluţia stării de sănătate  a Primului Ministru Ariel Sharon.   Fără  a  intra  în  detalii,  menţionez,  în  continuare,  câteva  idei  de bază privind  situaţia  politică  din  Israel,  prezentare  pe  care  a  oferit-o  Primul Ministru interimar Dl. Ehud Olmert :-         Fiind deosebit de legat de Ariel Sharon (peste 20 de ani de colaborare), urmăreşte cu îngrijorare şi speranţă evoluţia situaţiei.Domnia Sa a arătat că “A crede în miracole în Israel,  înseamnă a fi realist”,  astfel  că  îşi  exprimă  speranţa  că  Dl.  Ariel  Sharon  va  reveni  la conducerea Statului Israel.-         S-au  primit  foarte  multe  scrisori  şi  mesaje  de simpatie,  arătând  impactul  asupra  opiniei  publice interne  şi  internaţionale.  Printre  mesajele  primite  a citat  :  Preşedintele  României  –  Dl.  Traian  Băsescu, Primul  Ministru  al  României  –  Dl.  Călin  Popescu-Tăriceanu,  Preşedintele  Camerei  Deputaţilor  a Parlamentului României – Dl. Adrian Năstase.
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-         Pentru Statul  Israel  înţelegerile  de pace reprezintă calea  necesară  pentru  convieţuirea  evreilor  şi palestinienilor.-         Va  continua  ferm  politica  iniţiată  şi  realizată  de Primul Ministru Ariel Sharon.-         SUA continuă să acţioneze pentru realizarea, de către Statul Israel a politicii anterior concepute.-         Statul  Israel  este  ferm  în  a  asigura  condiţii  de siguranţă pentru cetăţenii săi.-         Dl. E. Olmert va acţiona pentru încurajarea creşterii economice, în condiţii de stabilitate.-         Mişcarea  Kadima,  iniţiată  şi  constituită  de  Ariel Sharon,  are  şanse  importante  în  viitoarele  alegeri parlamentare,  data  stabilită  iniţial  (28  martie  2006) rămânând în vigoare.Se află în curs elaborarea Platformei  Electorale  a mişcării  Kadima, cuprinzând  orientările  şi  direcţiile  principale  prefigurate  de  Primul Ministru Ariel Sharon.În  timpul  acestei  întâlniri  am prezentat  o  scurtă  intervenţie, în care am subliniat rezultatele bune obţinute în cursul vizitelor Dl. E. Olmert, în  anul  2005  în  România,  solicitându-i  o  exprimare  a  intenţiilor  sale viitoare privind ţara noastră.Drept  răspuns,  Primul  Ministru  interimar  apreciind  din  nou  sensul 
pozitiv al mesajelor primite de la Preşedintele şi Primul Ministru al 
României,  a  exprimat  intenţia  sa  de  a  contribui  la  dezvoltarea 
relaţiilor politice şi economice dintre Statul Israel şi România.

     6.  Pe parcursul lucrărilor Conferinţei,  am stabilit contacte cu colegii 
parlamentari  din  alte  ţări,  iar  în  scurtele  mele  intervenţii  am pus în 
evidenţă  caracteristicile  vieţii  parlamentare  din  România (inclusiv dreptul de reprezentare a celor 19 Minorităţi Naţionale), şi am prefigurat posibilităţi  de  colaborare  între  Parlamentul  României  şi  Parlamente  din alte ţări.
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                                                   *                                               *       *În  ansamblu,  consider  că  participarea  unor  membri  ai 
Parlamentului  României,  la  Conferinţa  de  la  Ierusalim  a  fost  utilă, promovând o imagine favorabilă a ţării noastre privind democraţia şi 
viaţa parlamentară pluralistă.

Pentru viitor, pot  fi avute în vedere :-         Implicarea  unor  parlamentari  din  România  în dialogul cu diversele parlamente ale lumii, cu ajutorul parlamentarilor  participanţi  la  Conferinţa  de  la Ierusalim-         Promovarea în Parlamentul României şi în societatea românească  a  principiilor  şi  regulilor  democratice,  a drepturilor omului, a relaţiilor ecumenice şi a realizării unei stări de mai bine pentru populaţia din ţara noastră.-         Îmbunătăţirea  Cadrului  Legislativ  din  România pentru  combaterea  Rasismului,  Xenofobiei, Antisemitismului şi negării Holocaustului.
 Deputat  Aurel Vainer   Grupul Parlamentar  al Minorităţilor Naţionale                               

6.Conferinţa O.S.C.E. de la Cordoba 8-9 iunie 2005
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Cea  de-a  treia  Conferinţă  a  O.S.C.E.  consacrată  luptei  împotriva antisemitismului şi intoleranţei, care s-a desfăşurat la Cordoba, în zilele de 8 şi 9 iunie (despre ale cărei obiective revista noastră a informat pe larg în numărul 231-232), a avut ca participanţi reprezentanţi din 60 de ţări din Europa,  S.U.A.,  Asia,  Canada,  Israel,  Argentina  şi  Uruguay.  România  a participat cu o delegaţie  condusă de ministrul  de externe,  Mihai  Răzvan 
Ungureanu,  printre  membri  aflându-se  şi  dr.  Aurel  Vainer,  deputat  al F.C.E.R.,  care,  la  întoarcere,  a  ţinut  să  informeze  Comitetul  Director  al Federaţiei despre desfăşurarea acestui eveniment.La  reuniune  au  fost  prezente  personalităţi  de  talie  internaţională,  ca 
Simone  Veil,  membră  a  Parlamentului  European,  Edgar  Bronfman,  preşedintele Congresului Mondial Evreiesc, Joel Kaplan, preşedintele „B’nai B’rith  International“,  Andrew  Baker,  director  al  Afacerilor  Evreieşti Internaţionale (A.J.C.), şi premierul spaniol Zapatero, precum şi miniştrii de externe şi al justiţiei din guvernul de  la Madrid.    Din bogata tematică a reuniunii  amintim  sesiunea  de  deschidere,  cu  tema  „Lupta  împotriva antisemitismului  şi  a  altor forme de discriminare - de la recomandări  la implementare“.  O  sesiune  specială  a  fost  organizată  pentru  România,  în cadrul  căreia  ministrul  român  de  externe,  Mihai  Răzvan  Ungureanu,  a prezentat pe larg şi la obiect situaţia din România şi politica guvernului faţă de temele majore înscrise pe agenda O.S.C.E. Moderatorul sesiunii a fost dr. AndrewBaker.  Au  participat:  V.  Lemeni,  secretar  de  stat  la  Ministerul Culturii şi Cultelor, Z.K. Pinter, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii  Interetnice,  dr.  Aurel  Vainer,  deputatul  F.C.E.R.  în  Parlamentul României, G. Stan, de la Centrul de formare privind Holocaustul - Bacău, şi reprezentanţi  ai  M.A.E.  în cadrul  Conferinţei,  reprezentanţii  unor ţări  au făcut  referiri  la  programele  sau  planurile  lor  de  acţiune  menite  să contribuie  la  prevenirea  şi  combaterea  fenomenelor  dăunătoare.  O intervenţie  deosebit  de apreciată a fost  cea a europarlamentarei  Simone Veil, care, subliniind că „ura faţă de evrei provine din ignoranţă“, a arătat că „numai  cunoaşterea  poate  reduce  ura,  ceea  ce  implică  o  activitate  larg dezvoltată împreună cu ţările europene... Este necesar să rămânem vigilenţi şi să nu acceptăm tentativele celor care doresc, din nou, să insufle ura şi să facă  să  renască  miturile  şi  fantasmele  purtătoare  de  intoleranţă  şi fanatism“. Din intervenţiile unor reprezentanţi ai statelor membre ale U.E. a rezultat, ca o cerinţă deosebită, faptul că „extinderea U.E. către Est, în 2007, obligă viitoarele state membre la mai multă vizibilitate asupra politicii care 
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trebuie  să  fie  pusă  în  practică  împotriva  actelor  rasiste  şi  apologiei violenţei“.Conferinţa  a  adoptat  „Declaraţia  de  la  Cordoba“,  în  care  sunt  cuprinse principii de bază, angajamente şi direcţii de acţiune pentru combaterea cu fermitate a antisemitismului şi intoleranţei. Ea prevede adoptarea, de către parlamentele  naţionale,  a  unei  legislaţii  care  să  asigure  cadrul  juridic necesar pentru combaterea, prin măsuri adecvate, a tot ceea ce înseamnă rasism, xenofobie, antisemitism şi alte forme de intolerantă şi discriminare. 
OSCE –Slovenia 2005                                                                         9 Iunie 2005  
Preşedinţia Slovenă

Preşedinte în funcţie  
DECLARAŢIA DE LA CORDOBA

din partea Preşedintelui în funcţie Distinşi delegaţi, Permiteţi-mi să însumez lucrările acestei Conferinţe despre Antisemitism şi alte Forme de Intoleranţă în ceea ce a-şi dori să numesc :“Declaraţia de la Cordoba” . Bazându-mă pe consultări,  declar închisă această reuniune a Statelor din cadrul OSCE,Inspirat de spiritul Cordobei, Oraşul celor 3 Culturi; 
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Recunoscând  că  respectul  faţă  de  drepturile  omului  şi  libertăţile fundamentale,  democraţia şi domnia legii,  reprezintă nucleul conceptului cuprinzător de securitate al OSCE;Reafirmând că actele de intoleranţă şi discriminare constituie o ameninţare faţă  de  democraţie  şi  prin  urmare  faţă  de  securitatea  în  ansamblu,  în regiunea OSCE şi în afara ei;Reamintind  că  Statele  participante  şi-au  luat  angajamentul  să  respecte drepturile  omului  şi  libertăţile  fundamentale  ale  omului  pentru  fiecare locuitor din teritoriul propriu şi supus jurisdicţiei, fără nici o discriminare de nici  un fel,  şi  prin urmare vor oferi  tuturor  persoanelor  egalitatea şi protecţia efectivă a legii;Reamintind deciziile Consiliilor  Ministeriale  ale  OSCE de la Porto (MC.DD/6/02),  Maastricht  (MC.DEC/4/03) şi  Sofia  (MC.DEC/12/04),  nevoia  de a promova  implementarea  angajamentelor  şi  urmărirea  la  la  nivelul operaţional a activităţii începute în 2003 şi continuate cu Conferinţa OSCE despre Antisemitism (Berlin 28-29 aprilie 2004), întâlnirea OSCE privind relaţia  dintre  propaganda  rasială,  xenofobă  şi  antisemită  existentă  pe internet şi crimele din ură, ţinută la Paris pe 16-17 iunie 2004, şi Conferinţa OSCE  privind  toleranţa  şi  lupta  împotriva  rasismului,  xenofobiei  şi discriminării (Bruxelles 13-14 septembrie 2004);Luând la cunoştinţă că scopul  acestei Conferinţe a fost de a analiza stadiul implementării  acestor  angajamente  şi  urmărirea  lor  operaţională  la nivelul fiecărei naţiuni, în toată regiunea OSCE, subliniind progresele şi cele mai  bune  practici,  acordând  atenţie  implementării,  incluzând,  fără  a  fi limitată,  promovarea  dialogului  interreligios  şi  intercultural,  şi  ariile  de monitorizare, colectarea datelor, legislaţie, întărirea legislaţiei, educaţia şi media;Comemorând a 60-a aniversare a sfârşitului bătăliilor din cel de-al doilea război mondial şi doliul  faţă de  zecile de  milioane de oameni care şi-au pierdut  viaţa  ca  victime  ale  războiului,  Holocaustul,  ocupaţia  şi  actele represive,  şi  condamnând  toate  formele  de  epurare  etnică,  reamintind angajamentele noastre de a lua toate măsurile posibile pentru a asigura că încercări 
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de  a  comite  genocid  sunt  prevenite  azi  şi  în  viitor,  deasemenea angajamentele  de  a  combate  aceste  ameninţări  în  cadrul  OSCE,  şi respingerea oricăror încercări de a le justifica;_________________________NOTĂ: Traducere din textul în limba engleză. 1. Reamintind  importanţa  promovării  şi  facilitării  dialogului  inter-religios  şi  intercultural,  deschis  şi  transparent  şi  interesul  comun  spre toleranţă, respect şi înţelegere reciprocă şi asigurând libertatea fiecăruia de a profesa şi a practica o religie sau o credinţă, singur sau într-o  comunitate  împreună  cu  alţii,  prin  legi  transparente  şi nediscriminatorii, regulamente, practici şi politici; 2. Condamnând fără rezerve rasismul, xenofobia, antisemitismul şi alte forme  de  intoleranţă  şi  discriminare,  incluzând  pe  cele  împotriva musulmanilor şi creştinilor,  şi  deasemenea hărţuirea şi incitarea la crime din ură,  motivate,  printre altele,  de rasă,  culoare,  sex,  limbă, religie  sau  credinţă,  opinii  politice,  origine  naţională  sau  socială, locul naşterii,  reafirmând angajamentele existente în OSCE în acest sens; 3. Recunoscând  că  anumite  forme  de  intoleranţă  şi  discriminare  pot avea caracteristici şi origini unice, necesitând o anume definire, dar metodele de luptă împotriva lor sunt,  în multe privinţe,  similare şi includ  eforturi  de  monitorizare,  colectarea  datelor,  legislaţie, consolidarea legilor, educaţia, media şi promovarea dialogului; 4. Reiterând că evoluţia  internaţională sau problemele politice  nu au justificat  niciodată  rasismul,  xenofobia,  sau  discriminarea,  inclusiv împotriva  musulmanilor,  creştinilor  sau membrilor  altor  religii;  că evoluţia  internaţională sau chestiunile politice, inclusiv din Israel sau regiunea  Orientului  Mijlociu,  nu  au  justificat  niciodată antisemitismul; 5. Respingând  identificarea  terorismului  sau  extremismului  cu  orice religie, cultură, grup etnic, naţionalitate sau rasă; 6. Subliniind că responsabilitatea principală pentru identificarea actelor de  intoleranţă  şi  discriminare  revine  Statelor  participante, recunoscând importanţa implementării, prin autorităţile competente din   Statele  participante  la  înţelegerile  stabilite  prin  consiliile ministeriale  reunite  la  Porto,  Maastricht  şi  Sofia,  pe  lângă  alte instrumente internaţionale în domeniul toleranţei şi nediscriminării, în această privinţă ; 
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• Reamintirea  angajamentului  de  a  dezvolta  metode  efective  de  a strânge şi menţine informaţii demne de încredere şi statistici despre antisemitism  şi  crimele  bazate  pe  ură  şi  a  urmări  îndeaproape incidentele  motivate  de  intoleranţă  pentru  a  dezvolta  strategiile potrivite pentru a le combate; 
• Reamintirea  faptului  că  legislaţia  şi  consolidarea  legislaţiei  sunt instrumentele  esenţiale  în combaterea intoleranţei  şi  discriminării. Autorităţile  Statelor  participante  joacă  un  rol  cheie  în  asigurarea adoptării şi implementării acestei legislaţii şi în punerea în practică a unei monitorizări efective, precum şi pentru măsuri mai ferme; 
• Reamintirea  importanţei  educaţiei,  inclusiv  educaţia  despre Holocaust  şi  despre  antisemitism,  ca  un  mijloc  de  prevenire  şi răspuns  la  toate  formele  de intoleranţă  şi  discriminare,  precum şi pentru promovarea integrării şi respectarea diversităţii; 
• Reamintirea  rolului  important  al  mediei,  inclusiv  Internetul,  în combaterea  mesajelor  de  ură  şi  în  promovarea  toleranţei  prin creşterea  conştientizării  şi  programe  educative,  precum  şi  prin scoaterea  în  evidenţă  a  contribuţiilor  pozitive  ale  diversităţii  în cadrul societăţii; 7. Luarea în considerare a Recomandărilor ODIHR pentru iniţierea unui Program nou privind toleranţa şi nediscriminarea, rescpectiv : 
• Încurajarea activităţilor ODIHR, care oferă sfaturi şi asistenţă Statelor participante privind  comemorarea şi   educaţia despre Holocaust, în stabilirea  programelor, legislaţiei şi a consolidării sale, în colectarea datelor şi valorificarea în comun  a celor mai bune practici privind combaterea  propagandei  rasiste,  xenofobe  şi  antisemite,  de  pe Internet; 
• Recunoaşterea  importanţei  îmbunătăţirii  cooperării  Statelor participante cu ODIHR cu privire la implementarea efectivă a acestor programe şi activităţi; 
• Încurajarea ODIHR să continue cooperarea cu alte instituţii OSCE şi alte  organizaţii,  cum  este  Comitetul  Naţiunilor  Unite  privind Eliminarea  Discriminării  Rasiale  (CERD),  Comisia  Europeană împotriva  rasismului  şi  intoleranţei  (ECRI),  Centrul  European  de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei (EUMC), Gruparea Operativă  pentru  Cooperarea  Internaţională  în  Comemorarea,  în  Educaţia despre Holocaust, în cercetările pe această temă; 8. Încurajarea  activităţilor  emergente  ale  celor  trei  Reprezentanţi Personali  în  Combaterea  Rasismului,  Xenofobiei  şi  Discriminării, punând accentul pe Intoleranţa şi Discriminarea împotriva creştinilor şi  membrilor  altor  religii,  în  combaterea  antisemitismului, intoleranţei  şi  discriminării  împotriva  musulmanilor.  Aprobarea rolului lor emergent în creşterea gradului de conştientizare privind 
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lupta în ansamblu dusă de OSCE pentru combaterea discriminării şi promovarea toleranţei; 9. Sublinierea rolului crucial pe care îl joacă  parlamentele naţionale în definitivarea  legislaţiei  necesare,  precum  şi  în  rolul  de  forum  al dezbaterii  naţionale,  recomandând  munca  dusă  de  Ansamblul Parlamentar  al  OSCE  în  creşterea  gradului  de  conştientizare  în implementarea angajamentelor OSCE privind combaterea rasismului, antisemitismului,  xenofobiei,  a  altor  forme  de  intoleranţă  şi discriminare; 10.Recunoaşterea faptului  că societatea civilă este partenerul  cheie în lupta  împotriva  discriminării  şi  intoleranţei,  că  îmbunătăţirea comunicării  şi  a  dialogului  între  Statele  participante  şi  societatea civilă poate conduce la progrese în  implementarea angajamentelor şi urmărirea  operaţională la nivel naţional.  

 

7.RAPORT
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privind participarea Deputatului Aurel Vainer la Întâlnirea 
Parlamentară de la Bruxelles din 20-21 februarie 2006.La invitaţia transmisă Preşedintelui Comisiei de Politici Economice, Reformă şi Privatizare, am fost desemnat să particip la Întâlnirea Parlamentară cu tema „Cum să consolidăm creşterea ecoomică în Zona Euro”, desfăşurată în zilele de 20-21 februarie 2006, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles.1. Lucrările Întâlnirii au fost conduse de D-na Pervenche Berès, Preşedinte a Comisiei pentru Afaceri Economice şi Monetare a Parlamentului European.

• Pentru susţinerea punctelor de vedere pe tema pusă în discuţie, au fost invitaţi domnii :        Joaquin Almunia, Comisar însărcinat cu afaceri economice şi monetare       Jean-Claude Trichet, Preşedinte al Băncii Central Europene       Jeremy Rifkin, Preşedinte al Fundaţiei Trenduri Economice       Jan Philippe Cotis, economist şef al O.E.C.D.       Jan Pisani-Ferry, director al Grupului de reflexie economică Bruegel.
• La lucrări au participat membrii ai parlamentelor şi experţi parlamentari din ţări membre ale U.E. : Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. 
• Deasemenea, au participat deputaţi din Bulgaria, şi România (Aurel Vainer – vicepreşedinte al Comisiei de Politici Economice, Reformă şi Privatizare) 
• Programul Întâlnirii parlamentare de la Bruxelles a cuprins : -           Reuniunea Plenară din ziua de 20 februarie a.c. vizând un Dialog cu      Banca Centrală Europeană, respectiv cu Dl. J.C. Trichet Preşedintele          Băncii-           Recepţie de lucru, având ca guest-speaker pe Dl. J.C. Trichet
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-           Reuniunea Plenară din ziua de 21 februarie a.c. pe tema „Cum consolidăm creşterea economică în Zona Euro”, în cadrul căreia invitaţii la care m-am referit mai sus au prezentat puncte de vedere -           Prânz de lucru, organizat de Partidul Socialist European, la care au fost invitaţi parlamentarii socialişti din ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi reprezentantul Camerei Deputaţilor din Parlamentul României.2. Idei principale desprinse din intervenţiile invitaţilor :
• Dl. J.C. Trichet -           În ţările membre ale U.E., creşterea economică a înregistrat o reluare progresivă, reflectată în sporirea, concomitentă, a consumului şi investiţiilor.-           Perspectiva economică este supusă riscurilor-           Preţul petrolului poate determina creşterea preţului energiei, precum şi a inflaţiei-           Partenerii sociali trebuie să îşi asume menţinerea situaţiei actuale, care se caracterizează prin stabilitate monetară şi creştere economică-           Un rol important în realizarea stabilităţii îl au acţiunile de politică privind nivelul dobânzii-           Necesitatea continuării restructurărilor economice, îndeosebi prin creşterea rapidă a sectorului terţiar (servicii)-           Lărgirea Zonei Euro se poate realiza numai în condiţiile asigurării convergenţei economice durabile a ţărilor care doresc intrarea în această zonă.-           În procesul de concepere şi realizare a politicilor monetare, Banca Centrală Europeană se află într-o legătură foarte strânsă cu Banca Federală a Statelor Unite.-           Relaţiile pe piaţa Unică Europeană se realizează în condiţiile unei concurenţe „tot mai mult feroce”.-           Extinderea Uniunii Europene nu prezintă pericole pentru stabilitatea şi creşterea economică pe ansamblul Uniunii Europene. 
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Politica de „ratrapaj” (reducere a decalajelor) din ţările considerate nu poate dăuna stabilităţii Zonei Euro.-           Stabilitatea preţurilor în ţările U.E. asigură un mediu de afaceri favorabil.-           Extinderea constituie o şansă unică pentru Europa. Când Spania şi Portugalia au intrat în U.E. realizau 10% din totalul PIB al U.E. de atunci. Cele 10 ţări noi membri ai U.E. au reprezentat, în momentul intrării în Uniune, doar 5% din totalul PIB, astfel că nu există primejdii. Situaţia a fost şi va fi gestionată corespunzător la nivelul U.E.-           Banca Centrală Europeană realizează contacte strânse, în mod permanent, cu Comisia Economică a U.E. cu care se pune de acord din mers.-           Stabilitatea preţurilor, reflectată în creşterea cu maximum 2% pe an, asigură un risc foarte mic pentru investitori.-           Independenţa Băncii Centrale Europene şi a fiecărei Bănci Centrale din ţările U.E. reprezintă o condiţie foarte importantă pentru realizarea stabilităţii monetare.-           Necesitatea dezvoltării mai rapide a sectorului terţiar, chiar dacă în prezent reprezintă 70% din totalul PIB.-           Flexibilitatea pe diferitele pieţe asigură posibilităţi de reacţii mai bune la şocuri multiple.-           În perspectiva pe termen mediu şi lung trebuie să se asigure un echilibru între fiscalitate şi cheltuielile bugetare cu respectarea nivelurilor stabilite ale deficitului bugetar.
• Dl. J. Almunia -           Supravegherea bugetară va continua. În prezent, 12 ţări din U.E. au un deficit bugetar mai mare decât cel admis.-           Se află în curs 11 Programe privind convergenţa şi stabilitatea, bazate pe strategii pe termen lung elaborate pe previziuni realiste.-           Nevoia îmbunătăţirii fiscalităţii publice, însoţită de micşorarea deficitului bugetar.
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-           Programele stabilite au în vedere 4 priorităţi : dezvoltarea 
ştiinţei şi tehnicii, monitorizarea evoluţiei demografice, 
dezvoltarea pieţelor, definirea şi adoptarea unei politici 
energetice comune a U.E.

• Dl. J.P. Cotis -           Creşterea economică în ţările U.E. nu este mulţumitoare, reflectând politicile care s-au dus. Zona Euro a pierdut teren faţă de alte ţări (S.U.A. ş.a.).-           Calculul productivităţii muncii nu are la bază o metodologie unică. De exemplu, în S.U.A. se ia în calcul numărul şomerilor, în timp ce în Franţa se ia în considerare numai populaţia ocupată (fără şomeri).-           Dezvoltarea serviciilor reprezintă un factor important al creşterii economice în ţările U.E., contribuind la crearea de noi locuri de muncă.-           Necesitatea realizării investiţiilor publice în ţările U.E. printr-o conlucrare europeană.
• Dl. J. Rifkin, laureat al Premiului Nobel, autorul cărţii de mare succes „Visul European”. -           Problemele esenţiale ale creşterii economice sunt : Ştiinţa, 

Cunoaşterea şi Energia.-           Nevoia de schimbare a reglementărilor, în sensul alocării unei părţi mult sporite pentru energiile de substituire a petrolului, prin trecerea la surse noi care asigură producerea de energii de înlocuire (soarele, vântul, apele termale, ş.a.).-           Nevoia concentrării forţelor de cercetare şi producţie europene pentru a realiza trecerea de la economia petrolului la altele (hidrogen, cu rezultate bune în Japonia; celula energetică la aeroportul din München; automobilul hibrid, ş.a.). Bătălia, în acest domeniu, se va da între Europa şi Japonia.-           Visul European este foarte ambiţios şi oferă o conştiinţă lumii.-           Necesitatea de a se trece de la geopolitică la politica biosferei, care constiutuie esenţa visului european, bazat pe abandonarea erei petrolului.
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• Dl. J. Pisani-Ferry -           Legătura strânsă dintre stabilitatea pe termen scurt şi creşterea economică sustenabilă pe termen mediu.-           Nevoia de reforme structurale costisitoare apare în două situaţii :  criză ;  dorinţa de a obţine avantaje pe termen lung.-           Reformele structurale prezintă riscuri, dar fără acestea nu se poate realiza creşterea economică sustenabilă.-           Europenizarea mentalităţilor în toate ţările U.E. constituie o problemă de prim ordin a Europei viitorului.-           Europa cu mai multe viteze nu este adecvată.-           Necesitatea utilizării forţelor intelectuale valoroase din ţările care au aderat recent la U.E.
• D-na Pervenche Berès -           Nevoia de articulare a politicilor monetare cu politicile economice.-           Pentru parlamentarii membri în Comisiile Economice, în afară de dezbateri pe texte de legi, sunt necesare abordări privind 

evaluarea stadiilor în care se află economiile ţărilor din U.E., precum şi a politicilor de adoptat pentru realizarea creşterii 
economice.                                                                   *    *                                                    *În concluzie, apreciez că participarea la Întâlnirea de la Bruxelles a fost utilă, îndeosebi sub aspectul cunoaşterii preocupărilor pe plan european. De menţionat, în mod special, afirmaţia potrivit căreia extinderea U.E. nu 

poate bulversa creşterea economică în ţările U.E.                 Deputat            Aurel Vainer  Grupul Minorităţilor Naţionale
8.Euroiudaica mai 2007
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AUREL VAINER

Disponibilitatea către lumea exterioară 

Prezenţa evreilor pe scena romaneasca si europeana n-a fost insignifianta. Dimpotriva,  sunt  numeroase  participari  remarcabile  la  dezvoltarea civilizatiei,  la  tot  ceea  ce  inseamna  istoria  continentului  european. Personalitati ale lumii evreiesti din Romania sunt cunoscute si recunoscute pe  plan  national  si  international.  Luati  cele  mai  diverse  domenii  si  e imposibil sa nu gasim cel putin 5 nume de personalitati din randul evreilor.
Ce este festivalul Euroiudaica? Schimb de idei si de opinii (mese rotunde, dezbateri,  dialoguri),  prezenta  vizuala  evreiasca  in  Romania  si  Europa (expozitii), spectacole de teatru, muzica si film foarte bine cotate pe plan national si international. De unde pana unde Euroiudaica la  Sibiu?  Ca locuitori  ai  acestei  tari,  nu puteam sa fim indiferenti  la  proclamarea pentru prima data in istorie  a unui  oras  din  Romania  drept  Capitala  Culturala  Europeana.  Euroiudaica este  un  festival  al  culturilor,  artelor  si  traditiilor  evreiesti,  evreiesti  cu impact in Romania si in Europa. Sunt convins ca am contribuit la ceea ce noi credem ca este cea mai buna arma de lupta impotriva antisemitismului: disponibilitatea noastra catre lumea exterioara, neevreiasca. Suntem gata sa  ne  infatisam  cum  suntem  in  mod  real,  de  la  religie  pana  la  traditii, cultura si arta. Nu avem nimic de ascuns si nu dorim neaparat ca cineva sa ne  urmeze  exemplul,  dar  vrem  cu  adevarat  sa  aratam  cine  suntem,  in lumina cea mai autentica, fara nici un fel de idei preconcepute. 

MENACHEM HACOHEN, Marele Rabin al Romaniei 
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Ce este un evreu? 

Ce este un evreu? Iudaismul are mai multe intrebari decat raspunsuri, mai multe indoieli decat certitudini, mai multe lucruri ascunse decat revelate. Potrivit iudaismului, viata este plina de contradictii si noi suntem obligati sa  spargem  aceste  contradictii.  Un evreu care  intelege  totul,  de  fapt  nu intelege nimic. Daca un evreu crede ca nu greseste niciodata, toata viata lui este o greseala. Un evreu care nu are indoieli cu privire la credinta lui nu are credinta deloc. 
Prima sarcina a unui evreu este de a transfera iudaismul catre generatiile urmatoare. Un evreu care nu vine de trei ori la sinagoga este inca un evreu, dar, daca nu poate transfera iudaismul sau, ceva nu este in regula. Pentru evrei,  Tora se traduce prin invatatura.  Iudaismul este o idee care nu are legatura cu faptul daca te-ai nascut sau nu evreu. Poti sa nu te nasti evreu si sa devii evreu ulterior. 
Iudaismul este un stil de viata, si acest stil de viata inseamna in primul rand sa nu te separi de o viata normala si de tot ceea ce a creat Dumnezeu. Unui evreu nu-i este permis sa nu aiba familie.  Marele preot nu putea sa aiba aceasta functie daca nu era casatorit,  daca nu avea familia lui.  Iudaismul inseamna sa fii parte dintr-o societate. Cele 613 porunci nu e nevoie sa fie respectate  orbeste,  ci  trebuie sa traiesti  cu ele.  Daca este  o  contradictie intre viata si  viata ta evreiasca,  viata este  prioritara si  totul  este aparat, pentru ca viata este sfanta. 
Tora spune ca trebuie sa-ti iubesti aproapele ca pe tine insuti. Aceasta este o porunca pozitiva. A-ti iubi aproapele inseamna a nu face celuilalt ce nu ti-ar placea sa ti se faca tie. Natura umana, prin definitie, se iubeste pe sine mai mult decat pe celalalt. Nu putem spune: iubeste-i pe ceilalti la fel cum te iubesti pe tine. Dar nu face altuia ce nu ai vrea sa ti se intample tie. 
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La evreu viata inseamna frana si control. Totul trebuie masurat. Sunt reguli care te invata ca nu totul este permis. Daca ne uitam la intreaga structura a iudaismului, vom observa o cale clara. Trebuie sa traim intr-un anumit fel, sa ne controlam pe noi  insine si  sa ne dam seama de ce se intampla cu ceilalti.  Majoritatea obligatiilor se refera la cum sa te raportezi la ceilalti. Trebuie sa-ti educi copilul din primele zile, sa citeasca, sa-i placa cartile. Nu s-a intamplat, din cate stiu eu, ca un copil evreu sa nu deschida o carte. 
Klaus Johannis (primarul Sibiului) 

Cand am inceput sa strangem documentatia de aplicatie pentru programul Sibiu  -  Capitala  Culturala  Europeana,  ne-am  pus  problema  unui  motto. Atunci ne-am dat seama ca lucrul cel mai de pret pe care il avem in Sibiu este o comunitate formata din grupuri etnice cu majoritati variabile peste secole, care nu numai ca a reusit sa traiasca in liniste, dar a dovedit ca, prin aceasta  convietuire,  sunt  posibile  sinergii.  De  aceea,  ne-am  hotarat  sa folosim  mottoul:  "Sibiu,  oras  al  culturii,  oras  al  culturilor".  E  vorba  de romani,  maghiari,  romi,  germani  si  evrei.  Ma  bucur  foarte  mult  ca Euroiudaica a fost organizata la Sibiu, fiindca, daca n-am fi avut un program initiat de comunitatea evreiasca, acest lucru ar fi fost o dovada de saracie culturala. 
Sergiu  Nistor  (comisar  pentru  programul  Sibiu  -  Capitala  Culturala 
Europeana) 

Ministerul Culturii si Cultelor este alaturi de organizatorii acestui festival prin lucruri fundamentale pe care le-a inceput, incepand chiar cu ultimii ani ai sec. XX, pentru a stimula conservarea, punerea in valoare a civilizatiei, a culturii evreiesti din Romania. Euroiudaica este o proba ca nimic valoros din ceea ce s-a creat vreodata nu se va sterge, oricat de multa "straduinta" si-ar  da  timpul  sau  oamenii  sa  faca  acest  lucru.  Manifestarile  culturale, generos  cuprinse  in  acest  festival,  dovedesc  ca  in  Romania,  in  Sibiu, Capitala  Culturala  Europeana  a  anului  2007,  a  vorbi  despre  diversitate 
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culturala,  despre alteritate,  despre  contacte  care  genereaza  valoare  este imposibil, daca nu luam in considerare aportul evreilor si al civilizatiei lor. 
Ionel Haiduc (presedintele Academiei Romane) 

Academia Romana nu poate decat sa salute nu doar initiativa, ci mai ales realizarea  acestui  proiect  Euroiudaica,  pentru  ca in  Academie  se  cultiva toate  domeniile  stiintelor,  artelor.  Este  un  lucru  deosebit  ca  s-a  putut realiza o asemenea manifestare, la care participa, intr-o oarecare masura, si Academia  Romana.  As  vrea  sa  mentionez  un  nume  care  a  ramas  in Academia  Romana prin prestigiu si  prin respect  nesfarsit:  Nicolae Cajal. Cand  avem  situatii  dificile  in  Academie  ne  punem  problema  cum  ar  fi rezolvat academicianul Cajal acea problema. 
A participa la Euroiudaica e o bucurie si vreau sa felicit realizatorii, care au facut un lucru cu totul si cu totul deosebit. 
Corneliu  Bucur  (directorul  Complexului  National  Muzeal  Astra  din 
Sibiu) 

Mi se spune adeseori ca apartin comunitatii  iudaice. Niciodata nu mi s-a facut  un  compliment  mai  frumos  ca  acesta.  Calitatea  pentru  care  mi  se spune acest lucru este faptul ca reusim sa trecem prin vremuri grele,  cu mult succes, prin realizari deosebite. De cate ori veniti spre Astra, va rog sa va simtiti ca la dvs. acasa, chiar si in numele acelor calitati care ne alatura intr-un efort superb, acela al ctitoririi intr-un sistem de valori care nu pot avea  decat  un  caracter  universal.  Acest  festival  e  o  sarbatoare  care  ne inunda sufletul si spiritul. 
Bela  Krizbai  (director  Relatii  Internationale,  Ministerul  Culturii  si 
Cultelor) 
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Este o placere deosebita sa particip la festivalul Euroiudaica si ma bucur ca ne  aflam  intr-un  burg  care,  de  secole,  face  dovada  extraordinara  a tolerantei etnice si religioase. Daca privim in ansamblu tabloul pe care ni-l ofera aceasta parte de tara, avem certitudinea ca aici s-a concretizat intr-un mod fericit cel mai relevant exemplu de unitate in diversitate, concomitent cu  modelul  romanesc  de  convietuire  etnica  si  multiculturala.  Vreau  sa multumesc  acelor  oameni  remarcabili  care  au  avut  ideea  si  curajul organizarii  Euroiudaica,  care  ne-au  facut  copartasii  acestor  manifestari extraordinare, in scopul materializarii unei societati tolerante, primitoare, iubitoare  si  ocrotitoare.  Totodata,  va  asigur  ca  Ministerul  Culturii  si Cultelor va ramane in continuare un partener de nadejde al tuturor celor care  depun  eforturi  pentru  realizarea  unui  viitor  mai  bun  prin  cultura prezentului. 
Articol apărut în publicaţia Ziarul 22 în numărul din ANUL XV (908) (03 august - 09 august 2007)

9.Conferinţa O.S.C.E. de la Bucureşti

Palatul Parlamentului, 7-8 iunie 2007

Conferinţa O.S.C.E. la nivel înalt privind combaterea discriminării şi promovarea respectului şi înţelegerii reciproce
Pentru a treia oară în ultimii şase ani, O.S.CE. (Organizaţia pentru Securitate  
şi Cooperare în Europa) a organizat o conferinţă-dezbatere care şi-a fixat ca  
tematică lupta împotriva diferitelor forme de intoleranţă. Îniţiată în 2003, la  
Viena,  prima conferinţă  a fost dedicată  în exclusivitate antisemitismului  şi  
măsurilor ce trebuie luate pentru combaterea acestui fenomen. La cererea  
unor state membre, agenda următoarelor conferinţe a fost extinsă: cea de la  
Cordoba  din  2005  purta  de-acum  titlul  „Antisemitismul  şi  alte  forme  de 
intoleranţă“.  Cea de a treia ,din Bucureşti, s-a intitulat  „Conferinţa la nivel  
înalt  de  combatere  a  discriminării  şi  promovarea  respectului  reciproc  şi  
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înţelegerii“,  eliminându-se  cuvântul  „antisemitism“.  În  aceste  condiţii,  mai  
mulţi participanţi, în primul rând reprezentanţii marilor organizaţii evreieşti  
internaţionale, dar nu numai, au declarat că problemei antisemitismului, ca  
fenomen unic,  formă  supremă  a  manifestării  urii  de  rasă,  trebuie  să  i  se  
acorde  o  atenţie  prioritară.  Subiectul  nu  trebuie  să  se  piardă  printre  
celelalte.Actuala conferinţă, la care au participat peste 600 de persoane din 56 de ţări membre şi peste 100 de organizaţii neguvernamentale, s-a finalizat cu „Declaraţia  de  la  Bucureşti“,  în  care  s-au  fixat  priorităţile  şi  măsurile necesare  combaterii  discriminărilor  sub  toate  formele,  inclusiv antisemitismului.  S-a  recunoscut  „caracterul  unic  şi  istoric“ al  acestui fenomen, s-a cerut „condamnarea antisemitismului fără rezerve, indiferent dacă  este  exprimat  în  forma  sa  tradiţională  sau  prin  noi  forme  de manifestare“,  şi  s-a subliniat că  „evoluţiile  internaţionale sau problemele politice,  inclusiv  în  Israel  sau  în  altă  parte,  nu  pot  justifica  niciodată antisemitismul“.Conferinţa  a  fost  precedată  de  o  reuniune  a  organizaţiilor neguvernamentale  şi  societăţii  civile.  Un  grup  de  lucru  s-a  ocupat  de antisemitism.  Marco  Katz,  directorul  Centrului  de  Monitorizare  a Antisemitismului din România, a prezentat un raport privind situaţia din ţara noastră, în contextul intensificării manifestărilor antisemite în lume şi a  subliniat  măsurile  luate  de  statul  român  în  acest  domeniu  dar  şi slăbiciunile  constatate,  în  principal  neaplicarea  Legii  102/2006. Reprezentanţi ai American Jewish Commitee (AJC), B’nai B’rith Europa şi B’nai  B’rith  International,  precum  şi  ai  altor  organizaţii  evreieşti  au prezentat  o  serie  de  recomandări  vizând  combaterea  antisemitismului, incluse apoi în Declaraţia de la Bucureşti.Conferinţa  propriu-zisă  a  fost  deschisă  de  preşedintele  Traian  Băsescu,  urmat  de  ministrul  de  externe,  Adrian  Cioroianu.  Cei  doi  demnitari  au vorbit despre pericolul intoleranţei  care se manifestă sub diferite forme, inclusiv  împotriva românilor plecaţi  în alte ţări. Referindu-se la problema antisemitismului, ei au prezentat măsurile şi programele educaţionale ale guvernului  român,  în  ceea  ce  priveşte  Holocaustul  şi  istoria  evreilor. Ministrul  de  externe,  Adrian  Cioroianu,  a  propus  organizarea  unei conferinţe  regionale  despre  antisemitism  care  să  se  desfăşoare  în Bucureşti, chiar pe 9 octombrie, Ziua Holocaustului din România.
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Participanţii au putut asculta mesajul de salut al lui Elie Wiesel, laureat al Premiului  Nobel  pentru  Pace,  în  care  s-a atras  atenţia  din  nou  asupra intensificării antisemitismului, „cea mai veche formă de ură colectivă“, mai ales în Europa, a manifestării negaţionismului. Holocaustul nu trebuie lăsat să fie dat uitării şi trebuie luate măsuri mai eficiente, mai ales în domeniul educaţional  pentru  a  opri  valul  de  antisemitism,  s-a  arătat  în  mesaj.  În acelaşi  spirit  a  vorbit  şi  Isaac  Herzog,  ministrul  israelian  al  afacerilor sociale,  responsabil  din  partea  guvernului  israelian  cu  combaterea antisemitismului, care a subliniat şi forma nouă de manifestare a acestuia, antiisraelismul.Cea de a doua sesiune plenară a conferinţei,  moderată de  Mihai  Răzvan 
Ungureanu,  fostul  ministru de externe al  României,  a fost  consacrată,  de asemenea, antisemitismului. Vorbitorii au încercat să găsească un răspuns la  întrebarea legată de reizbucnirea fenomenului,  au vorbit despre noua formă  a  acestuia-  antisionismul  şi  antiisraelismul,  despre  strania combinaţie  a  extremei  drepte  şi  extremei  stângi,  alături  de  islamiştii radicali,  care  susţine  proliferarea  antisemitismului,  şi  despre  cele  mai eficiente modalităţi de luptă împotriva acestui fenomen. Opinia generală la care s-a ajuns a fost că educaţia este principalul mijloc în această direcţie. Ilustrativ a fost exemplul Greciei unde istoria Holocaustului şi a evreilor se studiază obligatoriu  în tot ciclul şcolar. Ca o consecinţă directă, de ani de zile,  în  ţară  nu s-au  înregistrat  incidente  antisemite.  Un alt  exemplu  l-a constituit experienţa germană a reţelei şcolare „fără rasism“, de cunoaştere reciprocă a religiilor şi etnicilor care trăiesc pe teritoriul ţării. Din păcate, o constatare generală a participanţilor la conferinţă a fost că măsurile luate la conferinţele  precedente  nu şi-au  confirmat  pe  deplin  eficacitatea,  nu  au reuşit  să  limiteze  manifestările  antisemite  (sau  ale  altor  forme  de intoleranţă  -  islamofobia,  anticreştinismul,  discriminarea  romilor,  cea sexuală, etc). Merită menţionată în acest context luarea de poziţie energică a  reprezentantei  S.U.A.,  ambasadoarea  Julie  Finley,  şefa misiunii  S.U.A.  la O.S.C.E.,  care,  deplângând  ineficienţa  măsurilor  de  până  acum,  a  cerut revenirea  conferinţei  la  forma  sa  iniţială,  dedicată  în  exclusivitate antisemitismului.O  mare  parte  dintre  observaţiile  şi  recomandările  participanţilor,  fie delegaţi  la  conferinţă,  fie  reprezentanţi  ai  forurilor  europene, internaţionale  sau  ai  organizaţiilor  neguvernamentale,  şi-au  găsit  loc  în 
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„Declaraţia de la Bucureşti“. Măsura în care ele îşi vor dovedi eficienţa se va vedea la următoarea reuniune a O.S.C.E.Delegaţia American Jewish Commitee (AJC) la conferinţa O.S.C.E., condusă de vicepreşedintele Andrew Baker, a organizat o recepţie la Muzeul „George Enescu“. Au fost prezenţi E.S.  Rodica Radian Gordon,  ambasadorul Statului Israel,  E.S.  Nicholas  Taubman,  ambasadorul  S.U.A.,  ministrul  de  Externe 
Adrian Cioroianu, fostul ministru de Externe, MihaiRăzvan Ungureanu, Dan 
Mariaschin,  vicepreşedinte  executiv  al  B’nai  B’rith  International,  Reinold 
Simon,  preşedintele  B’nai  B’rith  Europa,  dr.  Aurel  Vainer,  preşedintele F.C.E.R.,  reprezentanţi  ai unor organizaţii  europene şi internaţionale,  alte personalităţi,  conducerea şi membrii comunităţii evreieşti.  În scurtele lor alocuţiuni,  vorbitorii  au  subliniat  importanţa  acestei  conferinţe  ş  i necesitatea  continuării  eforturilor  în  combaterea  antisemitismului,  pre  ş edintele  F.C.E.R.  prezentând  pe  scurt  situaţia  comunităţii  evreieşti  din România i mulţumind AJC şi celorlalte organizaţii evreieşti pentru sprijinul acordat. (E.G.)Organizată  în spiritul de la Cordoba, atât de apreciat pentru promovarea convieţuirii  democratice  între  popoarele  Europei,  între  etniile  şi minorităţile  naţionale  ale  acesteia,  prezenta  conferinţă  se  înscrie  ca  un eveniment cu multiple rezonanţe naţionale şi internaţionale,  aducător de noi speranţe.Am convingerea că aşa cum se vorbeşte de „Spiritul de la Cordoba“, de azi înainte se va putea vorbi şi despre „Spiritul de la Bucureşti“.În mod firesc, România de astăzi se  înscrie pe coordonatele de apărare a valorilor democraţiei  europene,  pentru tot ce  înseamnă respect reciproc între popoare şi implicit pentru combaterea fermă a xenofobiei, rasismului şi  antisemitismului.  Este  o  deosebire  esenţială  faţă  de  epoca  de  tristă amintire, în care exista o prezenţă marcată a unor curente antidemocratice, cu puternice accente xenofobe, rasiste şi antisemite.Populaţia evreiască, şi chiar şi alte minorităţi naţionale, nu pot elimina din memorie  persecuţiile  la  care au fost  supuse  în  timpul  celui  de-al  doilea război mondial, măsurile arbitrare, inumane, aducătoare de mari suferinţe şi de moarte, luate împotriva lor numai din motive rasiale, care au culminat cu Holocaustul românesc.
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România  de  azi  nu  este  România  anilor  ‘30-‘40.  Trăim  într-o  ţară democratică,  în  care  Holocaustul  a  fost  asumat  oficial  la  nivelul  a  trei preşedinţi  ai  ţării.  Nu există  azi  partid  politic  care  să  afirme  deschis  în Programul său concepţii antisemite sau măsuri de eliminare a evreilor din viaţa  politică,  economică  şi  socială.  Nu există  nici  o  oprelişte  etnică  sau religioasă  în  calea  manifestării  minorităţilor  naţionale,  inclusiv  a  celei evreieşti  -  în toate domeniile vieţii  politice,  economice,  sociale,  culturale. Comunitatea evreilor, ca şi celelalte minorităţi recunoscute oficial de statul român, au un reprezentant  în Parlamentul României. Legislaţia României anilor  2000  protejează  minorităţile,  interzice  prin  lege  manifestările xenofobe,  antisemite  sau  de  intoleranţă  rasială.  Există  astăzi  în  viaţa publică românească un număr mare de intelectuali, făuritori de opinie care se declară ferm împotriva xenofobiei, rasismului şi antisemitismului.Legea  107/2006,  privind  interzicerea  organizaţiilor  şi  simbolurilor  cu caracter  fascist,  rasist  sau  xenofob  şi  a  promovării  cultului  persoanelor vinovate  de  săvârşirea  unor  infracţiuni  contra  păcii  şi  omenirii,  face  ca România să se  înscrie  în rândul ţărilor din Europa care au creat un cadru legislativ  eficient  pentru  ceea  ce  înseamnă  lupta  împotriva  rasismului, xenofobiei şi antisemitismului.Cu atât  mai  importantă apare astfel  preocuparea autorităţilor române la diferitele  niveluri,  dar şi  a  societăţii  civile,  favorabilă păstrării  memoriei Holocaustului şi studierii sale în şcoli.După Raportul Comisiei de studiere a Holocaustului în România (2004), în fiecare  an  în  ţara  noastră  se  comemorează  la  9  octombrie  Ziua Holocaustului  din  România,  iar  la  iniţiativa  Guvernului,  a  fost  creat  şi funcţionează  „Institutul  Naţional  pentru  Studierea  Holocaustului  din România  „Elie  Wiesel“.  Anul  trecut,  la  9  octombrie,  în  prezenţa Preşedintelui  României,  domnul Traian Băsescu,  la Bucureşti  a fost pusă piatra de temelie a Monumentului Holocaustului.Cu  toate  acestea,  am  asistat  şi  mai  asistăm  la  manifestări  care  ne  dor. Însemne  ale  trecutului  rasist  şi  intolerant  le  mai  găsim,  din  păcate,  în librării, apar pe ecrane, la chioşcuri, ceea ce trezeşte amintiri dureroase şi populaţiei  evreieşti,  victimă  a  vremurilor  nefaste  din  timpul  celui  de  al doilea război mondial.  Uneori apar  în presă articole care neagă existenţa Holocaustului, chemând la declanşarea unor acte violente sau ameninţând că  vor  face  un  Holocaust  „adevărat  şi  garantat,  cu  documente“.  Alteori, 
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fantomele trecutului legionar apar la unele posturi TV, îmbrăcate în cămaşă verde  şi  deşteptând teama  bătrânilor  evrei  care  nu  au  uitat  atrocităţile acelor timpuri.În altă ordine de idei, trebuie amintit că au revenit  în ţară evrei româno-israelieni, care au investit şi ajută la dezvoltarea ţării, îşi plătesc impozitele, ajută România. şi totuşi există o anume tendinţă, nu generalizată, de a folosi situaţia Israelului şi israelienilorîn propagarea antisemitismului.Desigur, faţă de astfel de lucruri, cel puţin îngrijorătoare pentru populaţia evreiască,  Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti  din  România  şi  deputatul acestei  populaţii  în  Parlamentul  României  reacţionează,  sesizând  mass media şi autorităţile publice, pe toţi cei chemaţi să aplice Legea, pentru a lua măsuri corespunzătoare.Fără  îndoială,  România  este,  astăzi,  un  stat  de  drept.  Nu  dorim  să  ne pronunţăm  asupra  modului  cum  funcţionează  Justiţia.  Dar  nu  putem  fi indiferenţi şi să nu facem cunoscută  îngrijorarea, atunci când se produce, practic,  încercarea  unei  revizuiri  a  istoriei,  deoarece  noi  nu  vrem  ca  în această Românie, din care facem parte, să se petreacă astfel de fenomene, să apară stafiile trecutului, să se manifeste, contrar Legii, opinii şi acte de negaţionism al Holocaustului,  pentru care cetăţenii României au plătit un tribut atât de greu.Avem  încredere  în democraţia  românească,  în orientarea antixenofobă a poporului român, în sprijinul pe care îl avem de la partea cea mai nobilă a oamenilor politici şi intelectualilor ţării.Suntem solidari cu populaţia romă şi lupta lor împotriva discriminării.Ne pronunţăm net împotriva islamofobiei, dar şi împotriva folosirii religiei pentru propovăduirea violenţei şi terorismului.Suntem  solidari  cu  victimele  regimului  totalitar  comunist  şi  cu toţi  acei care, ca şi noi, au fost victime nevinovate.Suntem gata să participăm  împreună,  cu hotărâre,  la acţiunile  împotriva rasismului,  xenofobiei  şi  intoleranţei  de  orice  fel,  idei  fundamentale  ale O.S.C.E.Cu toată răspunderea ce-mi revine,  în calitate de preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi de deputat în Parlamentul Ţării, îmi 
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permit  să afirm,  într-un limbaj familiar  în ţara noastră,  că dorim să dea Domnul ca evoluţia spre bine înregistrată în poziţia noastră să continue, iar autorităţile Statului Român să-şi facă cu adevărat datoria atunci când Legea Română este încălcată.Ca  participant  la  aceast  importantă  Reuniune  a  O.S.C.E.  dedicată COMBATERII DISCRIMINĂRII  ŞI PROMOVĂRII RESPECTULUI MUTUAL  ŞI ÎNŢELEGERII  RECIPROCE,  doresc  în  final,  să  exprim  convingerea  că „Spiritul  de  la  Bucureşti“ înseamnă,  cu  adevărat,  urmarea  firească  şi eficientă  a  Conferinţei  de  la  Cordoba  şi  va  stimula  propagarea  mai puternică a ideilor de înţelegere între popoare, etnii şi minorităţi naţionale din Europa,  exprimându-ne  încrederea că autorităţile  publice din fiecare ţară  vor  acţiona  pentru  un  cadru  legislativ  performant,  care  să statornicească norme clare vizând armonia şi buna  înţelegere  între toate seminţiile acestui continent.
10.Participarea la delegaţia Cultelor Religioase din România la 

Parlamentul European şi la Comisia Uniunii Europene – Bruxelles – 
2007

Dialog cu Deputatul dr. Aurel Vainer 
În  pregătirea  Anului  European  al  Dialogului  Intercultural  2008,  
conducătorul  Reprezentanţei  Comisiei  Europene  în  România,  Donato Chiarini, a invitat, între 1-4 iulie a.c, un grup de reprezentanţi ai cultelor din  
România să viziteze instituţiile U.E. din Bruxelles. Din delegaţie, condusă de  
Î.P.S.  Mitropolit  Iosif  al  Mitropoliei  Ortodoxe  Române  pentru  Europa 
Occidentală  şi  Meridională,  compusă  din  înalţi  reprezentanţi  ai  Bisericii  
Ortodoxe  Române,  Administraţiei  Patriarhale,  Bisericii  Reformate 
Protestante (Sfântu Gheorghe),  Institutelor Romano-Catolic (Iaşi) şi  Greco-
Catolic (Blaj), a făcut parte şi preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer. 
„Nu  în  fiecare zi  te  întâlneşti  cu posibilitatea de  a se  putea desfăşura un 
foarte eficient dialog ecumenic, de a dezbate teme relevante, de mare interes  
pentru mai buna cunoaştere interconfesională, aşa cum am avut prilejul de  
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această dată“, a fost una dintre primele remarci ale preşedintelui Federaţiei,  
la întoarcere. „şi - o notă inedită - a continuat. La orice început de masă, fie  
că rugăciunea era făcută de P.S. Casian, Episcop al Dunării de Jos, fie de P.S.  Visarion Răşinăreanul,  Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,  întotdeauna 
îmi revenea onoarea să fac kiduş-ul“. A fost debutul interviului acordat de  
domnia-sa.

- O caracterizare de început?-  Prima  etapă  a  vizitei  a  fost  informativă.  Am  fost  la  Consiliul  U.E., principalul decident  în materie de legislaţie şi reglementări europene, din care  fac  parte  reprezentanţi  ai  celor  27  de  ţări  membre  ale  U.E., preşedintele  Consiliului  reprezentând  ţara  care  prezidează  U.E.  Un  rol similar revine şi Parlamentului European, al cărui preşedinte este ales de cei 700 de europarlamentari. Chiar dacă o lege este votată în Parlamentul European,  ea  nu  poate  fi  pusă  în  aplicare  fără  acordul  Consiliului  U.E. Acordul  se  realizează  după  principiul  sacrosanct  al  negocierii  şi compromisului.-  Când aţi intrat în miezul lucrurilor?-   O  dată  cu  întâlnirile  de  la  Comisia  Europeană,  laborator  în  care  se efectuează  investigaţii,  analize,  strategii,  proiecte,  unde,  discuţiile  cu reprezentanţi  ai  Direcţiei  Generale  de  Politică  Regională,  ai  Direcţiei Generale pentru Piaţa Muncii, ai Sectoarelor Social, Egalitate a şanselor, ai Direcţiei  Generale  de  Comunicare,  s-au  cantonat  asupra  modului  de accesare a fondurilor comunitare.- şi răspunsul primit?-  În programul U.E. nu există fonduri explicit oferite proiectelor pe linie religioasă. Există,  însă, posibilitatea de a obţine bani pentru proiectele de această factură  în cazul  în care ele pot contribui la animarea economică, socială,  culturală  a  zonei  în  care  se  află  unul  sau  mai  multe  obiective religioase.- În ce ne priveşte?-  Putem primi fonduri pentru revitali-zarea unor sinagogi, dacă acestea pot duce la  dezvoltarea  turismului,  a  contactelor  interumane  între  persoane din diferite ţări ale lumii.  Esenţial  este ca proiectele să fie foarte riguros elaborate şi adecvat motivate în raport cu natura fondurilor financiare puse 
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la dispoziţie. De asemenea, au rezultat posibilităţi de implicare în utilizarea resurselor U.E. prin proiecte comunitare şi intercomunitare.- Aveţi în vedere un asemenea proiect? -Avem sinagogi şi cimitire amplasate în diferite  zone  turistice  ale  ţării,  cu  un  grad  mai  puţin  ridicat  al  vieţii economice.  Este ştiut,  de pildă, că,  în nordul Moldovei, există oraşe care, altădată, erau stetl-uri cu oarecare notorietate şi readucerea lor la viaţă ar putea însemna mult bine pentru populaţia de acolo.- Aţi fost la întâlniri cu europarlamentari români?

-  Nu doar că am fost, dar pot spune că datorită acestor întâlniri - mă refer la Maria Petre (Grupul Partidului Popular European, Creştin Democrat) şi la 
Adina Vălean  (al  doilea vicepreşedinte  al  Grupului  Alianţei  Liberalilor  şi Democraţilor pentru Europa)-am putut cunoaşte mai exact viaţa Comisiilor din Parlamentul European, contactele Comisiei Europene cu Consiliul U.E., aprecierile de care se bucură euro-parlamentarii români în rândul colegilor lor,  activitatea  complexă  Bruxelles  –  Strasbourg (unde  se  lucrează  o săptămână pe lună), Strasbourg - Bruxelles a Parlamentului European.-  Înţeleg că întâlnirile au reprezentat o experienţă utilă şi pentru deputatul  
care sunteţi.-  A  fost,  într-adevăr,  un  prilej  de  a  intra  în  contact  cu  adevărata problematică europeană,  depăşind câmpul vizual  din ţară,  de a  învăţa la faţa  locului  ce  se  întâmplă  în  lumea  europeană  şi  cum  ar  trebui  să  ne acomodăm mai bine cu ea.- Momentul de vârf?-Întâlnirea cu preşedintele  Parlamentului  European,  Hans-Gert Pöttering.  Impresionant - respectul care ni s-a acordat. Delegaţii au luat cuvântul  în română,  deşi  puteau  să  vorbească  în  engleză,  franceză,  germană,  chiar. Preşedintele  Pöttering  ne-a  informat  despre  rezultatele  summit-ului  european,  unde  s-a  decis  adoptarea  unui  nou  Tratat  al  U.E.,  diferit,  ca formă,  de Proiectul  de Constituţie  şi  şi-a  exprimat  regretul  că  nu a  fost înscris în Tratat rolul iudaismului şi creştinismului în dezvoltarea Europei. Ne-a asigurat, însă, că acest rol va fi introdus la capitolul despre drepturile şi îndatoririle omului. U.E. doreşte dezvoltarea ecu-menismului ca factor de progres şi de pace. În acest sens, s-au făcut referiri la Adunarea Ecumenică din septembrie, de la Sibiu, capitală culturală europeană  în acest an. U.E. 
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este  interesată  în  păstrarea  patrimoniului  cultural  şi  sacru  european, Pöttering  apreciind  intrarea  României  şi  Bulgariei  în  U.E.  şi  pentru potenţialul lor cultural polivalent.- Intervenţii personale?-  Timpul  nu  mi-a  permis  decât o  scurtă  intervenţie,  suficientă,  totuşi, pentru o informare despre actualitatea evreiască din România şi probleme care  ne  preocupă  intens.  Punctul  de  greutate-faptul  că  suntem  1%  din populaţia evreiască din România, înainte de război. Preşedintele Pöttering a înţeles bine că nu ne este u ş or să păstrăm 98 de sinagogi i 804 cimitire şi că  avem  nevoie  de  sprijin  pentru  împlinirea  acestei  dificile,  solicitante misiuni.  şi-a amintit de o convorbire purtată  în Israel cu un originar din România, vorbitor de germană, sensibil la această problemă a comunităţii-mamă. Domnia-sa a răspuns că, deşi nu intră în sfera lui de preocupări, va depune  diligenţe  pentru  a  găsi  soluţii  adecvate  de  sprijin.  L-a  interesat scurta referire despre Festivalul „Euroiudaica“ şi, din Programul pe care i l-am  înmânat,  s-a  oprit  asupra  dialogului  profesorilor  universitari  Andrei  
Marga - Moshe Idel,  rugându-mă să transmit profesorului  Marga  cele mai sincere urări de bine pentru implicarea  în program. Domnia-sa a apreciat deschiderea evreilor români spre ecumenism.- O sinteză a vizitei?-Întregită de o discuţie la Biroul European al Uniunii Generale a Consiliilor Judeţene din România, mică insulă de românitate în oceanul european din Bruxelles,  cu  reprezentanţii  diferitelor  judeţe  despre  modalităţi  de implicare  în proiecte de dezvoltare a diverselor judeţe ale ţării, vizita s-a constituit  într-o  nouă  şi  importantă  etapă  în  evoluţia  contactelor  între cultele creştine şi cultul mozaic din România cu instituţiile U.E.

11. „PARLAMENTARII PĂCII“ în Iordania,
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Teritoriile Palestiniene, Israel, Egipt

Programul MED-BRIDGE

Interviu cu preşedintele F.C.E.R.,

dr. AUREL VAINERIsraelienii şi palestinienii trebuie să înveţe să trăiască împreună“Punctul de pornire al interviului cu preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel  
Vainer,  a  fost  participarea  domniei-sale,  între  3-7  februarie  ac,  într-o delegaţie interparlamentară europeană care a vizitat Iordania,  Teritoriile Palestiniene, Israel şi Egipt. Delegaţia a fost formată din 60 de parlamentari din 20 de state membre ale U.E Parlamentul României a fost reprezentat de deputaţii GeorgeBăeşu, PetruMovilă, dr. Aurel Vainer, Gabriel Vlase. Fiecărui participant i-a fost conferită o Diplomă de Onoare pentru „devotamentul în promovarea  mai  bunei  înţelegeri  între  popoarele  lumii,  acţiunile  în favoarea păcii şi a unei lumi mai sigure pentru generaţiile viitoare“.- Cum s-a născut proiectul?-  A  fost  iniţiativa  Centrului  de  Strategie  „Med  Bridge“,  creatîn  2003  de câteva  dintre  cele  mai  proeminente  personalităţi  ale  vieţii  politice europene în vederea întăririi relaţiilor între vocile democraţiilor europene şi Orientul Apropiat. Recentul itinerar, „Parlamentarii Păcii“, a fost pus în operă  de  François Zimeray,  preşedintele  „Med Bridge“,  Pierre  Besnainou,  fost preşedinte al Congresului Evreiesc European,  Simone Rodan,  secretar general al sus-amintitului Centru, cărora le-am mulţumit pentru excelenta organizare.- Concret, în ce-a constat acţiunea?- În „seminarii de teren“ şi întâlniri cu şefi de stat, de guvern, parlamentari, lideri  ai  opoziţiei  din  Orientul  Apropiat.  Periplul  a  început  cu  vizita  în Iordania. După dejunul oferit de ministrul iordanian al Afacerilor Externe, dr.  Salaheddin  Al-Bashir,  la  care  au  luat  parte  membri  ai  Parlamentului iordanian, am fost primiţi de regele Abdallah al II-lea, la Palatul  Mukata,  reşedinţa regală din Amman. Am fost impresionat de maturitatea gândirii politice  a  acestui  tânăr  suveran  al  unei  ţări  arabe,  care  urmează îndeaproape  politica  tatălui  său,  regretatul  rege  Hussein.  Foarte  bun 
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cunoscător  al  problemelor  politice  din  zonă,  om  cultivat,  suveranul  a apreciat pozitiv strângerea relaţiilor cu parlamentarii europeni şi sprijinul financiar primit de la Uniunea Europeană. Iordania este foarte interesată de o  evoluţie  constructivă  a  procesului  de  pace  între  Israel  şi  Autoritatea Palestiniană,  motivată de vecinătate şi  multiplele implicaţii  favorabile pe care pacea le-ar avea asupra economiei şi societăţii iordaniene. Observaţiile sunt confirmate de dezvoltarea actuală a Capitalei, Amman. Cu o populaţie de circa două milioane de locuitori, situat iniţial pe două coline, oraşul s-a extins, în prezent, la douăzeci de coline. Pe încă două coline se construieşte, acum, intens. Domnia-sa ne-a asigurat de totala disponibilitate a Iordaniei pentru  realizarea  de  progrese  reale  în  procesul  de  pace  între  Israel  şi Autoritatea  Palestiniană.  Am  trecut  peste  Podul  Allenby,  care  înlesneşte traversarea Iordanului, şi, în foarte scurt timp, ne-am aflat la Ramallah.
-A fost prima oară?-  Nu.  Am mai  fost  acum şase-şapte ani,  şi  am avut posibilitatea să fac o comparaţie, raportată la expunerea făcută de primul ministru al Autorităţii Palestiniene,  Salam  Fayyad,  care  a  insistat  asupra  imperativului  de dezvoltare economică a zonei şi asupra unor posibile proiecte de investiţii conducând  la  ameliorarea  substanţială  a  vieţii  palestinienilor.  Am  putut constataschimbăriîn  peisajul  oraşului;  senzaţia  de hiatus  faţă  de oraşele israeliene nu mai era atât de mare. Primul ministru Fayyad este economist de  profesie  şi  nu  aparţine  nici  unui  partid  politic.  Două  zile  mai târziu,preşedintele  Autorităţii  Palestiniene,  MahmudAbbas,  afirma: „Procesul de pace după Annapolis este mult mai activ decât se cunoaşte şi a creat  condiţii  pentru  negocieri  autentice.  Suportul  financiar  obţinut  de Autoritatea Palestiniană este foarte important ca dimensiuni şi obiective“. Una  dintre  marile  şi  spinoasele  probleme  ale  negocierilor  purtate  între oficialităţile israeliene ă i palestiniene este situaţia din Gaza, controlată de Hamas,  a  opinat  preşedintele  Abbas.  Israelul  trebuie  să  asigure aprovizionarea  populaţiei  din  Gaza  cu  toate  cele  necesare  existenţei. Totodată,  a  apreciat  ca  „anormală“  atacarea  frontierei  egiptene  de către populaţia  din  Gaza.  În  Gaza  va  fi  necesar  un  referendum  pe  tema: continuarea  situaţiei  actuale  sau democratizare.  S-a  arătat  preocupat  de creşterea foarte modestă a economiei palestiniene în raport cu economia israeliană, care este de 7% pe an. „Dacă dai, trebuie să primeşti“ şi „Hamas trebuie  să  accepte  articolul  1  al  «foii  de parcurs»  -  «harta  drumurilor»: recunoaşterea Israelului“, a sintetizat principiile de bază ale negocierilor, 
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care, dacă vor fi respectate, s-ar putea ajunge la un acord până la sfârşitul anului. - Întâlniri cu oficiali israelieni?- Preşedintele Israelului,  Shimon Peres,  ne-a primit la Casa Preşedintelui, unde, într-o atmosferă prietenească, s-a închegat un dialog constructiv. în locul  unei  cuvântări  elaborate,  domnia-sa  a  preferat  să  răspundă  la întrebările noastre. În ce mă priveşte, după ce l-am felicitat pentru alegerea în funcţie, l-am întrebat cum vede implicarea parlamentarilor europeni în procesul  de  pace  din  zonă.  Mi-a  răspuns,  făcând  un  tur  de  orizont  al evenimentelor din prezent, o prognoză şi considerând implicarea noastră o contribuţie  importantă  la  grăbirea  acestui  proces.  Fără  a  neglija complexitatea  problemelor,  preşedintele  Israelului  şi-a  exprimat încrederea  că  există  premise  favorabile  pentru  evoluţia  în  bine  a procesului, încă în acest an. În noul sediu al M.A.E. israelian, ne-am întâlnit cu doamna ministru  Tzipi Livni,  care îndeplineşte şi funcţia de negociator şef  din  partea  Israelului,  în  tratativele  de  pace  purtate  cu  fostul  prim ministru  şi  actualul  negociator  şef  din  partea  Autorităţii  Palestiniene, 
Ahmed  Qorei.  Doamna  Livni  ne-a  prezentat  o  informare  foarte  bine documentată asupra acestor negocieri. Fără a intra în detalii, consemnăm: dificultăţi există, dar cu răbdare şi capacitate de a negocia, se poate ajunge la  rezultate  benefice.  Personal, doamna  Livni  mi-a  impus  respect  şi consideraţie,  prin modul  de a  judeca  lucrurile,  prin fermitate.  A fost  un mesaj  optimist.  Optimism  lucid  s-a  desprins  şi  din  întrevederea  cu ministrul  Securităţii  Interne,  AviDichter,  care  a  sintetizat  probleme  de interes  pentru  securitatea  Israelului  şi  a  relevat  importanţa  cunoaşterii directe a oamenilor cu care se poartă un dialog în direcţia păcii. La prânzul oferit  de  preşedintele  Knesset-ului,  Dalia  Itzik,  au  luat  parte  oaspeţi  şi gazde. Am avut plăcerea să stau la aceeaşi masă cu doi dintre parlamentarii israelieni,  originari  din  România:  Moshe  Sharoni,  preşedintele  Grupului Parlamentar de Prietenie Israel-România, şi RabinulHalpert. Am discutat cu ei diverse aspecte legate de iniţierea unor schimburi de experienţă care să favorizeze dezvoltarea relaţiilor între România şi Israel. Pe Rabinul Halpert l-am pus la curent asupra poziţiei F.CE.R. de a nu accepta modificarea Legii privind Statutul  proprietăţii  patrimoniului sacru evreiesc din România şi asupra  activităţilor  de cult  mozaic  de  la  noi.  Am  ascultat  o  substanţială expunere  despre  instituţia,  tradiţiile,  practicile  democratice  ale Knessetului.  Pentru  mine,  ca  reprezentant  al  unei  minorităţi  etnice  în 
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Parlamentul României, a fost important să aflu că cei 12 deputaţi arabi în Knesset,  reprezentanţi  ai  populaţiei  arabe  în  Israel,  au  dreptul  să  se exprime  liber  asupra  tuturor  problemelor  dezbătute  şi  pot  s-o  facă  în arabă.  Discursul  primului  ministru,  Ehud  Olmert,  la  întrevederea  de  la sediul  Guvernului,  s-a  caracterizat  prin fermitatea voinţei  de înaintare a procesului de pace cu Autoritatea Palestiniană, chiar pornind de la puncte mai lesne de soluţionat.
-La ce s-a referit?- La întâlnirile foarte atent planificate între cei doi negociatori  ş efi  şi  la întâlnirile  săptămânale  între  domnia-sa  i  preşedintele  Mahmud  Abbas pentru  o  examinare  împreună  a  evoluţiilor.  Relaţiile  Olmert-Abbas  sunt foarte bune. Numai o aplecare concretă asupra problemelor poate duce la rezultate.  Soluţii  pot fi găsite numai dacă israelienii şi palestinienii vor fi lăsaţi să lucreze împreună. Procesul de pace între israelieni şi palestinieni poate conduce la situaţia în care 57 de ţări arabe şi islamice ar recunoaşte Statul Israel şi ar stabili relaţii diplomatice cu Israelul.- Nimic - despre ameninţarea nucleară din partea Iranului?- A fost o temă accentuată de şeful opoziţiei, Benjamin Netanyahu. Pe lângă imperativul  dezvoltării  economice  a  zonei,  domnia-sa  a  subliniat  că democraţiile lumii trebuie să- ă i unească glasurile într-o atitudine fermă împotriva  declaraţiilor  privind  distrugerea  Israelului,  făcute  de preşedintele iranian.- Momente de emoţie?-  Revederea cimitirului evreiesc antic, de pe Muntele Sion, în care mi-am amintit cum, vara trecută, am înmormântat 15 Suluri de Tora irecuperabile, dintre sutele care au făcut Alia din România. Clipa în care am ajuns la Kotel  
Hamaravi. Revizitarea Muzeului Holocaustului de la Yad Vashem.

-  A mai fost formulat principiul „politicii paşilor mici“ pentru pacea în zonă?-  Da, l-am reîntâlnit în discursul ministrului egiptean de externe  Ahmed 
Abul-Gheit, conştient de necesitatea unei „soluţii drepte“ pentru rezolvarea conflictului  palestiniano-israelian,  chiar  dacă  „problemele  sunt  de  mare complexitate“, pentru că „regiunea
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suferă  din  cauza  problemei  palestiniene“.  Am reţinut  ecumenismul  unei observaţii: „Moise, Iisus, Mohamed sunt profeţii noştri,  ca atare nu există raţiuni pentru un conflict“. „Suntem diferiţi, dar vrem să lucrăm împreună“, a  continuat,  încrezător  în formula  de care aminteaţi.  Recepţia  oferită  de ambasadorul  Franţei  în  Egipt  mi-a  prilejuit  întâlniri  cu ambasadorulRomâniei la Cairo, cu care am discutat despre stadiul relaţiilor socio-economice între România şi Egipt; cu ambasadorul Franţei şi cu cel al Israelului. Itinerarul nostru s-a încheiat cu vizita la Adunarea Poporului din Egipt, dar optica preşedintelui acestui înalt for, dr. Ahmed Fathi Sorour, s-a diferenţiat de a ministrului de externe.- În ce sens?-   A explicat situaţia  creată  în zonă prin crearea Statului  Israel,  după al doilea război mondial. A fost un discurs care a ridicat mai mult semne de întrebare, decât a oferit soluţii pentru procesul de pace.- O caracterizare generală a itinerarului?

 -Mesajul optimist venit din Amman, Ierusalim, Ramallah: • pacea cere curaj şi preţuri multiple, dar cheia este dezvoltarea economică • nu există altă cale pentru israelieni şi palestinieni decât înţelegerea • israelienii şi palestinienii trebuie să înveţe să trăiască împreună.                                                                              Dr. Aurel Vainer                         Preşedinte al FederaţieiComunitaţilor Evreieşti din România
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12.AL 18 LEA FORUM ECONOMIC

KRYNICA ZDROJ, POLONIA

10-13 SEPTEMBRIE 2008 PANELUL: CIVILIZAŢIA IUDAICĂ IN PREZENT ŞI TRECUT. PROVOCĂRI ŞI RĂSPUNSURI
1. Evreii şi viaţa lor in România, evaluare istorică de sinteză

 Documente istorice atestă  prezenţa evreilor  în România  din secolele XIV şi XV. Cu alte cuvinte, vorbim de prezenţa evreilor cu o vechime de circa  600  de  ani.  Este  drept,  însă,  că  există  surse  cu  valabilitate  de document istoric care semnalează prezenţa iudeilor in România încă de la  începutul  erei  noastre,  ca  membrii  ai  legiunilor  romane  venite  în Dacia.
- Desigur, putem vorbi de prezenţa civilizaţiei iudaice în România mai ales din momentul  în care ne referim la un număr semnificativ  de evrei şi în special din momentul în care evreii reuşesc să se asocieze într-o formă socială evreiască, sub forma comunităţiilor. Ca atare ne referim la începutul vieţii comunitare evreieşti în secolele 18 şi 19, diferenţiat  şi  în  raport  de  localizarea  geografică  (Moldova, Transilvania, Muntenia, Dobrogea)
- Începând cu secolele la care m-am referit, a avut loc dezvoltarea şi diversificarea continuă a vieţii evreieşti în România, cu semnificative şi chiar puternice caracteristici ale civilizaţiei iudaice europene.
- Deşi încetăţenirea populaţiei evreieşti din România s-a realizat abia după  primul  război  mondial,  evreii  au  fost  o  prezenţă  efectivă  si semnificativă  în  razboaiele  pentru  cucerirea  independenţei  şi  a 
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teritoriilor statului Român. Nu puţini evrei au cazut pe câmpurile de luptă  -  ca  ostaşi  sau  ofiţeri  ai  armatei  Române,chiar  fără  a  avea cetăţenie română.
- Odată cu dobândirea de drepturi cetăţeneşti largi, evreii din România s-au  confruntat  cu  problemele  de  asimilare,  integrare  sau  de adeziune la ideile sioniste. Încă de la sfârşitul secolului 19, evreii din România au luat calea emigrării în ţara sfântă, fiind recunoscuţi  ca intemeietori  de  început  ai  unor  colonii  Evreieşti  în  Palestina( Rosh Pina şi Zihron le Iakov).
- Nu mai puţin adevărată este şi confruntarea aproape permanentă a evreilor din România cu antisemitismul, în forme variate. Dacă la inceputuri evreii au locuit în România, mai cu seamă în localităţi mici  de tip  semiurban denumite  ŞTEITL,  în timp a vut  loc  un proces important de migrare către oraşe mai mici sau mai mari din Moldova, Muntenia, Transilvania.- O menţiune specială se cere în legatură cu faptul că, în anumite zone din Transilvania, evreii au muncit direct, în agricultură, concomitent cu păstrarea  preceptelor  mozaice.  Se  poate  susţine  că,  în  perioada antebelică, evreii din Romînia au fost puternic ataşaţi religiei mozaice, având  în  proprietate  un  număr  foarte  mare  de  sinagogi  şi  cimitire evreieşti, de băi rituale şi abatoare rituale.-  Dezvoltarea  României  pe  coordonatele  capitalismului  si  ale democraţiei  parlamentare  a  permis,  treptat  sau  exploziv,  accesul evreilor  la  invaţământul  secundar  şi  universitar,  în  final  la  profesii liberale (medici, avocaţi , profesori,  arhitecţi, ingineri, economişti, etc)-  Incepând cu anul  1938  au apărut  legi  de  restrângere  a  drepturilor cetăţeneşti care au culminat cu măsuri de represiune si de eliminare din viaţa  economico socială  şi  politică  din România.  Apartenenţa  la etnia 
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evreiască sau la cultul mozaic a început sa semene tot mai mult cu un drum  al  calvarului.  Au  apărut  primele  progromuri  anti  evreiesti (Dorohoi  iunie  1940;  Bucureşti,  ianuarie  1941;  Iaşi,  iunie  1941); deportări masive, in Transnistria, a populaţiei din Basarabia, Bucovina şi unele  judeţe  din  nordul  Moldovei,  deportarea  masivă  a  populaţiei evreieşti  din  Nordul  Transilvaniei  ocupat  atunci  de  Statul  hortist maghiar  în  cunoscutele  lagăre  ale  morţii  Auschwitz,  Birkenau, Buchenwald,  Terezin,  Sobibor  etc)  . Ca o caracterizare a vieţii evreilor din România de la inceputurile sale si pâna la cel de al doilea război mondial se poate menţiona efortul de  integrare  în  economia  si  viaţa   social  politică  a  ţarii,  îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti, contribuţii la dezvoltarea economiei, la cultură, artă   si  ştiinţă ,  obţinerea  de performanţe  recunoscute  în  numeroase domenii. .  Concomitent,  evreii  au dus o  viaţă  comunitară  înfloritoare,  cu instituţii specifice proprii,  au fost, în cea mai mare parte, practicanţi ai religiei  mozaice,  desfăşurând  activităţi  specifice  în  sinagogi  şi  alte instituţii  comunitare. Raporturile cu lumea înconjurătoare au înlăturat progresiv , izolarea şi înpotrivirea la tot ce nu era de esenţă evreiască.
Sub  aspect   lingvistic,  în  marea  lor  majoritate,  evreii  din  România comunicau şi scriau în limba idiş. După datele Recesământului general al populaţiei din anul 1930, la un număr total de 756.930 evrei (din care în urban 530.235) s-a inregistrat un procent  de peste 6o% persoane ca vorbitori de limba idiş. O dată cu evoluţia procesului de integrare sau chiar de asimilare, un număr tot mai mare de evrei  a renunţat la limba idiş,  folosind,  in  principal,  limba  română,  sau  limbile  germană  şi franceză.
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2. Caţi evrei trăiesc în România de astăzi şi care este viaţa lor

- Statisticile arată că, faţă de un număr al populaţiei evreieşti de aproape 800.000  de  persoane  trăitoare  in  graniţele  României  de  dinainte  de 1940,  populaţia  evreiască  s-a  cifrat  la  un număr  de  circa  400.000  în 1945,  iar  după  mai  multe  valuri  de  emigrări  numărul  lor  s-a  redus continu, astfel încât în prezent în rândurile comunitaţiilor evreieşti din România  se  află  circa 9000 persoane,  inclusiv  membrii  de familie  de origine neevreiască, în înţelesul strict halahic.-  Ca  şi  in  trecut,  evreii  din  România  de  astăzi  sunt  organizaţi  în comunităţi locale, respectiv 38 la număr şi în 26 de obşti (în localităţi cu mai putini de 30 de membri).La  nivelul  ţării  funcţionează  Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti  din România, care reuneşte toate comunitaţile şi obştile. Această organizaţie la nivel naţional a fost infinţată în anul 1937 şi a funcţionat cu o singură întrerupere  de  4  ani  în  vremea  când  în  România  se  afla  la  putere regimul Antonescu (1940-1944).-  Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti  din  România,  este  o  organizaţie neguvernamentală  apolitică   de  reprezentare  etnică  şi  religioasă,  în acelaşi timp. Ca atare, este vorba de o dublă funcţionalitate, care derivă din caracateristica  de minoritate  naţională,  pe  de o  parte,   şi  de cult mozaic, pe de altă parte.Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi fiecare comunitate din România  funcţionează  în  baza  Legii  libertaţii  religioase  şi  a  cultelor, adoptată de Parlamentul României, în 2007. Recent, Guvernul României 
224



a recunoscut Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, în care sunt statornicite  reguli  democratice  de organizare si  funcţionare pentru îndeplinirea misiunilor de reprezentare şi de coordonare a vieţii evreieşti laice şi de cult mozaic.Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, are misiunea importantă de a pastra şi  de a pune în valoare,  moştenirea iudaică primită de la generaţiile anterioare, respectiv: 94 de sinagogi, 817 cimitire evreieşti şi un important  tezaur valoros cultural, ştiinţific şi artistic.Evident, nu ne cantonăm numai în prezervarea trecutului. Ne preocupa intens  viaţa  evreilor  în  condiţiile  conteporane,  în  stânsă  relaţie  cu evoluţia  socetăţii  româneşti  esenţial  schimbată,  o  dată  cu  înlaturarea regimului comunist si trecerea la economia de piaţă, şi construirea unui stat european modern, autentic democratic.-  Astăzi,  in  România  evreii  beneficiază  de  un  statut  cetaţenesc,  cu multiple libertăţi democratice si obligaţii.Accesul evreilor în toate domeniile economiei, în viaţa socială si politică este nelimitat, calitaţiile personale şi nivelul de cunoştiinţe fiind criterii principale de promovare în societatea romanească. Trebuie să o spunem fară rezerve, că în România de astăzi nu există,  prin lege sau practici administrative, discriminare, pe criterii principale de etnicitate sau de religie.- In mod firesc se pune întrebarea : există antisemitism în Romania de astazi? Exista  o  politică,  la  nivel  de  stat,  de  legislaţie,  de  negare  a Holocaustului din anii regimului antonescian.
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►Răspunsul  la  ambele  întrebări  este  negativ,  ceea  ce  nu  exclude existenţa unor antisemiţi, sau a unor incidente cu caracter antisemit, ca şi manifestări puţin frecvente, ale negaţioniştilor Holocaustului.Nu tăgăduim, însa, că beneficiind de libertatea de exprimare, apar in unele publicaţii, sau lucrări  chiar luări de atitudine în defavoarea evreilor, de contestări ale existenţei Holocaustului.Raportat  la  numărul  mare  de  lucrări,  de  publicatii,  cărti  de  referinţă  în diferite  domenii,  apreciem  că  numărul   celor  de  natură  antisemită  sau negaţioniste reprezintă o proporţie foarte redusă. Putem spune că democraţia  are mari  avantaje,  dar si  unele dezavantaje. Prea mare este câştigul pe care îl obţinem din libertatea de expresie, faţă de daunele care le pot aduce manifestări contrarii principiilor egalităţii între oameni, etnii, minoritaţi, etc.-  Referitor  la  libertatea  de  exprimare,  doresc  sa  subliniez  că  în România de astăzi , evreii dispun de : 
►o editura proprie HASEFER, ( care publică , anual, 30 - 40 de titluri, 
►o publicaţie cu apariţie lunară  Realitatea evreiască, într-un numar de 14-20 de pagini, cu texte în limba româna, în ivrit şi în engleză; 
►un  centru  de  cercetări  pentru  studierea  istoriei  evreilor  din Romania,; 
►Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, cu spectacole în limba idiş si în limba româna, 
►Posibilităţi  de  a  publica  informaţii  despre  viaţa  evreilor  din România in publicaţii din Israel în limba româna; 
►Siteul  FCER,  www.jewish.ro,  cu un flux permanent de informaţii despre viaţa evreilor din România; posibilităţi de vehiculare de informaţii prin mijloacele de comunicare ale organizaţiilor  evreieşti  internaţionale 
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din  care  FCER  face  parte  (Congresul  Mondial,  Congresul  European, Consiliul Comunităţilor Evreieşti din Europa); 
►Posibilităţi  de  a  transmite  în  direct,  pe  internet,  evenimente organizate de Federaţia  Comunităţilor Evreieşti  din România sau la care participă.

● Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti  din  România  desfăşoară  o  amplă activitate   de  peste  6  decenii,  (1948  -  în  parteneriat,  cu  AJDC,  pentru asistenţa socială şi medicală a persoanelor in vârstă şi în nevoie,  mai cu seamă a supravieţuitorilor Holocaustului.  Este vorba de sprijin financiar, material şi cazarea în 2 Cămine pentru persoane varstnice ( în Bucuresti si la Arad). 
● Evreii de astăzi din România se integrează in viaţa economico  socială, şi politică  in viaţa cultural - artistica a populaţiei majoritare româneşti si a minorităţilor nationale.In condiţii de respect reciproc pentru credinţa fiecărui cetăţean, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România  si fiecare comunitate locala realizeaza contacte  cu  reprezentaţii  altor  culte  religioase,  participă  la  dialog interecumenic.  Sunt  excelente  relaţiile  dintre  Federaţia  Comunităţilor Evreieşti din România , între  Cultul Mozaic şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, dar si cu  Biserica Romano - Catolică si cu alte culte religioase din România.
● O  nouă  caracteristică  a  prezentei  actuale  a  evreilor  din  România  o constituie  implicarea  unui  număr  semnificativ  de israelieni  in  economia Romaniei,  mai cu seama in procesul investiţional fără a avea, în cele mai multe cazuri, rezidenţa permanenta in România. Aceşti cetăţeni israelieni se  afla  în  contact  cu  viaţa  religioasă  mozaică,  participă  la  evenimente culturale şi artistice, fară a avea relaţii directe de adeziune la comunităţile evreieşti din Bucureşti şi din alte localităţi.
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● Pe  plan  politic,  benefiiciind  de  drepturi  electorale  stabilite  prin Constituţie,  populaţia  evreiască  ocupa un loc  de  deputat  in  Parlamentul Romaniei, activând in Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale.
3. Probleme si provocăriPrezentate  sintetic  ,  problemele  principale  cu   care  ne  confruntăm,  in prezent, sunt; 

- asigurarea asistentei sociale si medicale pentru populatia in nevoie, in  conditiile  in  care  suportul  necesar  din  strainatate  tinde  sa  se reducă;
- prezervarea  Patrimoniului  Sacru  Evreiesc,  tinând  seama  de  starea fizică si funcţionala nesatisfacatoare a unui număr mare de sinagogi si cimitire evreiesti, mai ales localizate in arii teritoriale fara evrei de zeci  de  ani.  Desigur,  in  acest  caz,  problema  nr  1  o  constituie insuficenta sau chiar lipsa de resurse financiare.  Cei circa 9000 de evrei  de  astazi  trebuie  să  asigure,  pentru  şi  pentru  generaţiile viitoare menţinerea in viată a lăcaşurilor de cult, a cimitirelor lăsate moştenire de cei 800.000 de evrei care au trăit in preajma celui de al doilea razboi mondial pe meleagurile Romaniei, dar şi de generaţiile anterioare;
- Nevoia de a valorifica multiplele si variatele contribuţii  evreiesti la cultură, stiintă, artă, deosebit de numeroase în perioada interbelica.
- Readucerea la identitatea iudaica a evreilor din generatia de mijloc care,  în  condiţiile  regimului  communist,  fie  nu  s-au  apropiat  de iudaism,  fie  că  s-au  indepărtat,  uitând  de  cele  dobândite  în  anii copilăriei şi adolescenţei
- Cultivarea  identităţii  iudaice,  prin  educaţie,  invăţământ,  activităţi culturale, sportive, etc, la copii si tineretul evreu.
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- Nevoia  de  a  combate  manifestări  anti-semite  sau  de  negare  a Holocaustului
- Dezvoltarea  relaţiilor  cu  comunitătiile  evreieşti  din  Europa  din America şi Asia, prin organizaţii internaţionale constituite, precum şi in mod direct.
- Dezvoltarea  contactelor  şi  mai  ales,  a  unor  acţiuni  comune  de colaborare cu autoritaţile publice, centrale si locale, cu organizaţii ale minorităţilor naţionale si cu alte organizaţii neguvernamentale.
- Dezvoltarea,  modernizarea  şi  eficientizarea  activităţii  de  educaţie iudaică, de formare si perfecţionare profesională  si de pertrecerea timpului liber, pentru evreii din toate segmentele de vârstă
- Necesitatea de a stabili contacte mai strânse cu evreii rezidenţi din alte  ţări  care  desfaşoara  activitaţi  economice,  culturale,  sociale  in România.
4. Abordarea viitorului vietii evreilor in Romania,

  pe plan individual si comunitar.

● Orice abordare a viitorului nu poate să nu pornească de la perspectiva demografică,  intrucat  viaţa  evreiescă  trebuie  desfăşurată  cu  evrei  si pentru evrei în principal.Din păcate, numărul si structura actuală a evreilor din România nu ne permite o evaluare prea optimistă. In prezent,  in numărul total  al  membrilor comunităţilor evreieşti  din România, persoane cu vârsta de peste 45 de ani reprezinta circa  75%.Referindu-ne  la  ceeace,  în  demografie  se  numeşte   Populaţia  fertilă, populaţia care ar putea da şanse unui spor demografic evreiesc în viitor constatând că ea  este destul de limitată.
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Ca  atare,  probabil  in  viitoarele  2  -  3  deceniii,  numărul  populaţiei evreieşti din România, nu va depaşi  5- 6 mii  de persoane.Este  mult  sau  prea  puţin  pentru  continuitatea  vieţii  evreieşti  din România?- Daca ţinem seama de faptul că, în condiţiile în care  numărul actual al membrilor  este  de  cca  2  ori  mai  mare  decât  numărul  pe  care  il previzionăm pentru  următorul interval de timp, viaţa comunitară  se desfăşoară in condiţii  acceptabile,  considerăm ca şi  in viitor  se poate întâmpla la fel.Probabil, vom asista la o reducere a numărului de comunitaţi, urmând ca populaţia  evreiască  prin,  evoluţiile  economico  sociale  din  ţară  sa  se localizeze,  mai mult decât in prezent, in marile concentrări urbane, cu o piaţă a muncii mai potrivită pentru populaţia evreiască.Totuşi  abordarea  perspectivei  demografice  nu  poate  omite  prezenţa intr-un număr insemnat a unor evrei din Israel sau din alte ţări care sunt implicaţi în  economie, cultură şi viaţa  socială din  România.În  aceste  condiţii,  perspectiva  devine  mai  optimistă  sub  aspectul participanţilor  potenţiali la  viaţa evreiască.Trebuie,  însă,să spunem că,  în prezent,  nu toţi  evreii  din România  se regăsesc  în  viaţa  comunitară,ţinându-se  la  o  anumită  distanţă  in  ce priveşte identitatea lor iudaica. Rămâne, ca o provocare, apropierea de noi  a acelor evrei care se ţin departe de viaţa comunitară. Esenţial  este să găsim formele, metodele si mijloacele pentru ca evreii din naştere si familiile lor sa redescopere identitatea lor iudaica, sa fie constientizati  de  faptul  că,  intr-o  societate  democratică  plurivalentă, care  încurajează  multiculturalismul  poţi  fi  un  foarte  bun  cetăţean român, integrat corespunzător în viaţa românească, dar cu aderenţa la 
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identitatea iudaică, cu folosirea valenţelor complexului de componente ale acestei identităţi.O alta provocare este ideea de a atrage către viaţa comunitară evreiască a evreilor veniţi din afara ţarii,  cu interese si activităţi in România, pe termen scurt, mediu si îndelungat. Răspunsul  la  aceste  2  provocări  poate  fi  găsit  numai  printr-o  oferta iudaică  diversificată,  in  raport  si  cu  segmentele  de  consumatori potenţiali.In  plus,  trebuie  să  încercăm  sa  atragem  spre  noi,  spre  activităţi  de interes,  populaţia  neevreiască  care,  din  diverse  raţiuni  simt  o disponibilitate  de  apropiere  faţa  de  evrei.  In  acest  sens,  doresc  să informez,  ca  noul  Statut  al  Federaţiei  Comunităţilor  Evreieşti  din România,  acorda  posibilitatea  ca,  pe  lângă  membrii  evrei,  să activeze si membrii afiliati neevrei, fie ca este vorba de persoane fizice, şi  de  familii,  fie  persoane  juridice  organizaţii  neguvernamentale, companii.
● In  mod  cert,  civilizaţia  iudaică  are  viitor  in  Romania, fiind,  însa, necesar sa continuăm activitaţi pe care le desfaşurăm in mod tradiţional, la care trebuie să adaugăm valenţe noi, metode si mijloace mai mult şi mai bine acomodate la cerinţele mileniului 3.In sinteză, avem în vedere:
► Realizarea  activităţilor  religioase  de  cult  mozaic  intr-o  mai  mare relaţie  cu  diferitele  componente  de  varstă  ale  populaţiei  evreiesti. Cursurile  de  Talmud  Tora  si  practicile   religioase  trebuie  predate tinerilor vlăstare in condiţiile internetului si ale progresului in general.Foarte  important  este  să  asigurăm  un  număr  suficient  şi  o structură  de  personal  de  cult  (  rabini,  oficianţi  de  cult,  cantori, 
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majghiahi;  hahami),  nu  numai  corelat  cu  cerinţele  actuale  ale comunitaţiilor  ci  ca  un  factor  activ  in  a  aduce  mai  aproape  si  mai diversificat  activitaţile  de  cult  mozaic  către  diferitele  segmente  ale populaţiei evreiesti, etc.In context,  doresc sa amintesc,  Programul Mazal Tov, iniţiat  si pus in practica de FCER, pentru accesul cat mai larg la regulile  halahice de pe parcusul vieţii fiecărui evreu.
► Prezervarea  la  cote  îmbunătăţite  a  Patrimoniului  Sacru  Mozaic, inclusiv  ca  mărturii  puternice  ale  prezenţei  îndelungate  a  evreilor  în România. 
► Dezvoltarea,  imbunataţirea  calitaţii  si  diversificarea  serviciilor  de asistenţă socială si medicală pentru  populatia evreiască în nevoie.      O resursă importantă   care ne poate ajuta  in  aceasta  directie  o reprezintă serviciile  voluntariilor evrei si neevrei.

► O mare misiune  care trebuie indeplinită in viitor este extinderea ofertei privind educatia, cultura, artă , ştiinta specifică, luând  în consideraţie si contribuţiile de seamă ale evreilor aduse în timp, la viaţa economică şi politico-socială din România şi din alte ţări.Esenţial  este  să  punem in circulaţie  o ofertă  care să raspundă mai  bine diverselor  segmente  ale  populaţiei  evreiesti,  copii,  adolescenti,  tineri, generaţie de mijloc şi generaţia de aur.In  această  ordine  de  idei,  subliniez  iniţiative  recente  ale  Federaţiei Comunităţilor  Evreieşti  din  România,  concepute  si  puse  in  aplicare, impreuna cu Organizatia JOINT, in conditii de parteneriat eficient, benefic pentru ambele părţi. De un an de zile functioneză,  cu foarte bune rezultate, cantrele comunitare evreiesti (JCC), la Bucureşti si Oradea, care au deschis o  noua  perspectivă  pentru  viaţa  comunitară.  Prin  programele  lor 
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diversificate, prin organizarea de evenimente speciale( de exemplu ’’Israel 60’’,  (  în  sala  mare  a   Teatrului  Naţional  din   Bucureşti),  atractivitatea noastră a sporit, fiind prezenţi la programe si nu puţini evrei care nu au aderat  pâna  in  prezent  la  comunitate.  In  programul  nostru  figurează introducerea, in circuit funcţional, a înca 2 centre comunitare evreieşti, la Iaşi si Timişoara.Incepând  cu  acest  an,  am  introdus  un  nou  produs  educaţional “Limmud’’ , organizat zonal la Timisoara si Iaşi, cu o audientă foarte reusită. Urmează  o  manifestare  de  acest  gen la  Bucuresti,  iar  in  partea  finală  a anului, organizarea evenimentului la nivel de ţară.Doresc, de asemenea, să vă informez că în activitatea educaţională, la Centrul  Comunitar  Bucuresti,  se organizează periodic  cursurile  ’’Beresit’’ susţinute  de  personalităţi   universitare  din  Israel  si  din  alte  ţări,  cu  o tematică iudaică de nivel.             ► Promovarea  intensivă  a  ofertei  noastre  iudaice  către  lumea neevrească din ţară si străinatate, prin programe ale formatiilor cultural - artistice ale diferitelor comunitati. In context , mentionez ca in anul 2007, la Sibiu, Capitala Europeana a Culturii, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România   a  organizat  un  amplu  Program  de  manifestari  sub  genericul ‘’Euroiudaica’’,  menit  sa  informeze  şi  să  înfatişeze  unui  public  larg preocupârile  noastre  pe  linie  de  cultură,  stiintă,  artă,  ca  forme  de manifestări  a multicuralismului European.public Intentionam ca şi în anii următori sa organizăm evenimente similare, care vor  da  posibilitatea  afirmarii  valoriilor  populaţiei  evreiesti  in  fata populatiei  romane  şi  a  minoritaţilor  nationale  cu  care  ne  aflam  intr-o bună colaborare.
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 ►    Utilizarea tot mai bună a posibiltăţilor create de Constitutia Romaniei ca  populaţia  evreiască,  alături  de  celelalte  minoritaţi  naţionale,  să  fie reprezentată în Parlamentul Romaniei, cu o speciala aplicare spre apărarea interselor populaţiei evreiesti
► Monitorizarea,  in  continuare,  atentă  a  eventualelor  incidente  si manifestaţii  anti-semite  sau  de  negare  a  Holocaustului,  reactionând  cu promptitudine şi într-un mod adecvat.
► Dezvoltarea  legăturilor  noastre  şi  a  schimbului  de  informaţii  cu comunităţile evreieşti din alte ţări şi mai cu seamă cu Israelul. 

      13. Intervenţia Preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România 

la Conferinţa Regională pentru Combaterea Antisemitismului: 
17 - 18 Septembrie 2008

BucureştiExcelenţe,Doamnelor şi DomnilorAş dori să încep prin a mulţumi organizatorilor pentru invitaţia de a prezenta unele puncte de vedere legate de tematica Conferinţei.Însăşi nevoia resimţită pentru organizarea unor conferinţe cu acest subiect  subliniază  gravitatea  fenomenului  antisemit  care  „s-a  globalizat” mult  mai  rapid  decât  au  reuşit  s-o  facă  alte  segmente  ale  societăţii,  cu excepţia crimei organizate şi a terorismului. Şi, s-o recunoaştem, fenomenul nu a ocolit nici ţara noastră. Experţii în domeniu din diferite ţări, au căutat să deceleze cauzele şi să găsească modalităţi de combatere.Una din explicaţiile privind faptul că antisemitismul prinde atât de uşor ar consta  şi  în  aceea  că  este  o  „ideologie  simplă”,  care  reuşeşte  să  explice „totul”. Pornind de la ideea că evreii sunt cauza tuturor relelor, totul devine 
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explicabil: ei sunt vinovaţi pentru toate relele din natură şi societate.  Mai mult, definind, astfel, sursa răului, te afli de partea îngerilor.Antisemitismul implică acuzaţii împotriva unui grup uman luat ca un tot, învinovăţirea colectivă şi vinovăţia colectivă. Prea des se uită faptul că ceea ce începe cu evreii,  continuă cu detestarea a tot  ce este diferit:  gândire, credinţă, comportament, origine etc.Iată de ce, din pur egoism, democraţii de diferite etnii ar trebui să fie în primele rânduri ale combaterii antisemitismului, care s-a dovedit a fi, pe parcursul istoriei, vârful de lance al violenţelor şi discriminării, în general.În  mod  firesc,  România  de  astăzi  se  înscrie  pe  coordonatele  de apărare a valorilor democraţiei europene, pentru tot ce înseamnă respect reciproc între popoare şi implicit pentru combaterea fermă a xenofobiei, rasismului  şi  antisemitismului.  Este  o  deosebire  esenţială  faţă  de  epoca interbelică,  în  care  exista  o  prezenţă  marcantă  a  unor  curente antidemocratice, cu puternice accente xenofobe, rasiste şi antisemite. Populaţia  evreiască  (şi  chiar  şi  alte  minorităţi  naţionale)  nu poate elimina  din  memorie  persecuţiile  la  care  a  fost  supusă  în  timpul  celui  de-al  doilea  război  mondial,  măsurile  arbitrare,  inumane,  aducătoare  de mari suferinţe şi de moarte, luate împotriva ei numai din motive rasiale, care au culminat cu Holocaustul românesc. România de astăzi nu este România anilor ‘30-‘40. Trăim într-o ţară democratică,  în  care  Holocaustul  a  fost  asumat  oficial  la  nivelul  a  trei preşedinţi ai ţării. Astăzi, nu există partid politic care să afirme deschis, în Programul său, concepţii antisemite sau măsuri de eliminare a evreilor din viaţa  politică,  economică  şi  socială.  Nu există  nici  o  oprelişte  etnică  sau religioasă  în  calea  manifestării  minorităţilor  naţionale,  inclusiv  a  celei evreieşti  - în toate domeniile vieţii  politice,  economice,  sociale,  culturale. 
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Comunitatea evreilor, ca şi celelalte minorităţi recunoscute oficial de statul român, are un reprezentant în Parlamentul României.Legea 107/2006,  privind interzicerea organizaţiilor  şi  simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate  de săvârşirea unor infracţiuni  contra păcii  şi  omenirii,  face ca România să se înscrie în rândul ţărilor din Europa care au creat un cadru legislativ  adecvat  pentru  ceea  ce  înseamnă  lupta  împotriva  rasismului, xenofobiei şi antisemitismului.Acesta  a  fost  primul  pas.  Considerăm  însă  ca  deosebit  de  utilă realizarea  de  programe  pentru  instruirea  şi  formarea  personalului  din poliţie şi justiţie în vederea obţinerii de expertiză în problemele referitoare la  „criminalitatea urii”.În  acest  context,  devine  cu  atât  mai  importantă  preocuparea autorităţilor române la diferite niveluri, dar şi a societăţii civile, favorabilă păstrării memoriei Holocaustului şi studierii sale în şcoli.După Raportul Comisiei de studiere a Holocaustului în România (2004), în fiecare  an  în  ţara  noastră  se  comemorează,  la  9  octombrie,  Ziua Holocaustului  din  România.  În  anul  2006,  la  9  octombrie,  în  prezenţa Preşedintelui  României,  domnul Traian Băsescu,  la Bucureşti  a fost  pusă piatra de temelie a Monumentului Holocaustului.Cu toate acestea, am asistat şi mai asistăm la manifestări care ne dor.Însemne  ale  trecutului  rasist  şi  intolerant  le  mai  găsim,  din  păcate,  în librării, apar pe ecrane, la chioşcuri, ceea ce trezeşte amintiri dureroase şi populaţiei  evreieşti,  victimă  a  vremurilor  nefaste  din  timpul  celui  de  al doilea război mondial.
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Uneori în presă apar, articole care neagă existenţa Holocaustului, chemând la declanşarea unor acte violente sau ameninţând că vor face un „Holocaust adevărat şi garantat, cu documente”. Există şi unele edituri („Obiectiv- Craiova”, „Carpathia Rex” etc) care publică cu predilecţie cărţi cu teme antievreieşti, mai toate având la bază „teoria  conspiraţiei  mondiale”,  reluări  şi  „modernizări”  ale  vechiului  fals „Protocoalele Înţelepţilor Sionului”. Îmbibate cu ură, ele transmit ură. Orice personalitate neconvenabilă, că este sau nu este evreu, devine „de origine iudaică”, „evreii controlează guvernele, media, afacerile internaţionale”.A  renăscut  „Mişcarea  Legionară”,  care  a  avut  o  ideologie  şi  un comportament violent antisemite între cele două războaie mondiale şi care, prin cele două fracţiuni, promovează aceeaşi linie şi în prezent. Periodicele pe  care  acestea  le  publică  continuă  să  răspândească  ideile  xenofobe  şi antidemocratice.O  altă  formaţie,  denumită  „Noua  Dreaptă”,  cu  o  ideologie asemănătoare  cu  cea  legionară,  este  alcătuită  mai  mult  din  tineri  şi  îşi răspândeşte ideile de tip totalitaar pe Internet – iar sub acoperirea luptei împotriva homosexualităţii – organizează şi manifestaţii de stradă.Încercări  de  împiedicare  a  desfăşurării  cursurilor  opţionale  despre Holocaust au fost semnalate în unele şcoli. O astfel de situaţie, apărută în anul 2007 la Şcoala nr 1 din Topoloveni – Argeş, a fost rezolvată cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cursul opţional fiind reluat. Pe de altă parte, există în viaţa publică românească intelectuali, făuritori de opinie  care  se  declară  ferm  împotriva  xenofobiei,  rasismului  şi antisemitismuluiŞtim cu toţii cât de importantă este libertatea de exprimare a opiniei. Mai ştim, însă, că nu numai gloanţele ucid. Ucid şi cuvintele grele, minciuna 
237



şi  manipularea  prin  cuvânt.  Legat  de  aceasta,  vă  voi  reaminti  un  caz întâmplat în Germania, înainte de venirea la putere a lui Hitler. Doi dintre nazişti au fost reţinuţi timp de trei ore la o secţie de poliţie pentru că au aprins ruguri şi au ars cărţile lui Thomas Mann, Einstein şi a altor autori. Frick, şeful fracţiunii parlamentare naziste (viitorul ministru de interne al lui Hitler) a ţinut în Reichstag un discurs energic de protest.Cancelarul  catolic  Brüning  l-a  apostrofat,  spunându-i:  „Cum  de  nu  vă  e ruşine să protestaţi? Voi, care torturaţi, incendiaţi, ucideţi, voi care în „Mein Kampf” propuneţi lagăre de concentrare, voi îndrăzniţi să faceţi o astfel de gălăgie, atunci când doi partizani de-ai voştri au fost reţinuţi câteva ore?”Răspunsul lui Frick: „Vă pretind, domnule Cancelar al Reich-ului, vă pretind libertatea, în numele principiilor pe care le profesaţi, iar mâine o voi refuza în numele principiilor pe care eu le propovăduiesc.”A găsi o soluţie democratică la rezolvarea unei astfel de probleme, ar însemna  în  fapt  a  găsi  un  mecanism  prin  care  libertatea  să  nu  ducă  la distrugerea libertăţii.În  altă  ordine  de  idei,  trebuie  amintit  că  au  revenit  în  ţară  evrei româno-israelieni,  care au investit şi ajută la dezvoltarea ţării,  îşi plătesc impozitele,  ajută  România.  Şi  totuşi  există  o  anume  tendinţă,  nu generalizată, de a folosi participarea israelienilor dezvoltarea economică a ţării în propagarea antisemitismului.Desigur,  faţă  de  astfel  de  lucruri,  cel  puţin  îngrijorătoare  pentru populaţia  evreiască,  Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti  din  România  şi deputatul acestei populaţii în Parlamentul României reacţionează, sesizând mass  media  şi  autorităţile  publice,  pe  toţi  cei  chemaţi  să  aplice  Legea, pentru a lua măsuri corespunzătoare.
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În  acelaşi  timp,  acţiunile  noastre  de combatere  a  antisemitismului sunt îndreptate spre cunoaşterea reciprocă, ca principală modalitate de a se ajunge la respectul reciproc.Sub acest aspect, „politica porţilor deschise” practicată de Federaţia Comunităţilor  Evreieşti  din  România,  prin  invitarea  a  numeroase personalităţi  reprezentative  aparţinând  diferitelor  organizaţii  ale populaţiei  majoritare  şi  altor  minorităţi  la  manifestările  culturale  sau comemorative evreieşti, a început să-şi arate roadele.O  altă  cale,  având  acelaşi  obiectiv,  o  constituie  „ieşirea  în  lume”, participarea noastră la evenimente - precum „Sibiu, capitală europeană a culturii  (2007)”-  cu  organizarea  unei  săptămâni  „Euroiudaica”,  în  care prezentarea unor realizări cultural – artistice ale lumii evreieşti a constituit şi prilejul transmiterii unui mesaj de prietenie către toate popoarele.Pe  acelaşi  plan  pot  fi  menţionate  şi  contribuţiile  noastre  la festivalurile  „Pro-etnica”,  organizate  în  luna  august  a  fiecărui  an,  la Sighişoara,  sau la întâlnirile ecumenice de la Constanţa.  În acest context, acordăm  o  deosebită  importanţă  relaţiilor  strânse  cu  celelalte  culte religioase şi în special cu Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică. La baza acestora stă respectul reciproc, premiză a cunoaşterii şi a înţelegerii.Comisia de combatere a antisemitismului de pe lângă FCER (în a cărei componenţă  intră   evrei  şi  neevrei)  şi-a  intensificat  activitatea  şi,  în colaborare cu Centrul pentru Studierea Istoriei  Evreilor din România,  cu Institutul  Naţional  pentru  Studierea  Holocaustului  din  România  –  „Elie Wiesel”, Centrele de studii iudaice de pe lângă Universităţile din Bucureşti şi Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic din Bacău şi Asociaţia Evreilor din România  Victime  ale  Holocaustului  –  AERVH,  cu  sprijinul  Ministerului Educaţiei,  Cercetării  şi  Tineretului,  acordă atenţie  deosebită  seminarelor 
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organizate  pentru  formarea  profesorilor  implicaţi  în  predarea  cursului opţional despre Holocaust.Supravieţuitori ai Holocaustului vorbesc în faţa elevilor şi studenţilor despre ce s-a întâmplat în acea perioadă, despre cum au fost condamnaţi la moarte doar pentru că s-au născut evrei, despre negarea Holocaustului şi raporturile  directe  dintre  negaţionism  şi  antisemitism.  Am  participat  la conferinţele  internaţionale  cu  preocupări  legate  de  acest  subiect (Washington, Ierusalim, Tbilisi, Berlin etc) şi vom participa şi în viitor.Acestea  sunt  numai  câteva  aspecte  din  activitatea  pe  care  o desfăşurăm. Este mult şi – totuşi – încă puţin, faţă de pericolul pe care îl prezintă această adevărată boală contagioasă a minţii, pe care o reprezintă antisemitismul.
Numai că această boală are un caracter cu totul  deosebit.  De ea se  

îmbolnăvesc neevreii  dar consecinţele,  durerile,  le suportă evreii.  Este deci  

firesc  ca,  cei  mai  indicaţi  „doctori”  care  să  trateze  eficient  boala,  să  fie  

„doctorii neevrei”.

Iată  motivul  pentru  care  Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti  din  

România,  pe  lângă  continuarea  şi  lărgirea  ariei  acţiunilor  menţionate  

anterior, îşi propune:

1. să apeleze la celelalte culte religioase, la principalele ONG la toţi  

factorii din  procesul de educaţie şi formare a tinerilor şi a opiniei  

publice,  pentru  a  se  implica  în  activitatea  de  combatere  a  

prejudecăţilor,(deseori  milenare),  pentru  a  îndeplini  rolul  de  

„doctori” în „profilaxia” sau chiar în „vindecarea” acestei adevărate  

„maladii a minţii”.

2. să  asigure „trimiterea de petiţii”  factorilor  în drept  pentru toate  

acţiunile şi sloganurile antisemit, oriunde şi sub orice formă apar 
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acestea;  să urmărească şi  să  aducă la  cunoştinţa  opiniei  publice  

modul de rezolvare a acestora.

3. să realizeze contacte directe cu instituţiile de învăţămînt superior,  

de stat şi private, pentru introducerea în programele de învăţământ  

la  istorie,  drept,  religie,  poliţie  şi  jurnalistică  a  unor  conferinţe,  

cursuri,  seminarii  dezbateri  privind  combaterea  discriminării,  

xenofobiei şi antisemitismului.

4. iniţierea  de  contacte  cu  Ministerul  Public,  cu  Ministerul  

Administraţiei  şi  Internelor  ,  cu  Ministerul  Justiţiei  şi  Consiliul  

Superior al Magistraturii în vederea realizării în colaborare, a unor 

forme adecvate de dialog pe tema criminalităţii urii.Fără îndoială, România este, astăzi, un stat de drept. Nu dorim să ne pronunţăm  asupra  modului  în  care  funcţionează  Justiţia.  Dar  nu putem  fi  indiferenţi,  să  nu  putem  să   nu   exprimăm  îngrijorarea, atunci când se produc încercări de revizuire a istoriei. Noi nu vrem, ca  în  România,  din  care  facem  parte,  să  se  petreacă  astfel  de fenomene, să apară stafiile trecutului, să se manifeste, contrar Legii, opinii  şi  acte  de  negare  a  Holocaustului,  pentru  care  cetăţenii României au plătit un tribut atât de greu.Avem  încredere  în  democraţia  românească,  în  orientarea antixenofobă a poporului român, în sprijinul pe care îl avem de la partea cea mai nobilă a oamenilor politici şi intelectualilor ţării.Suntem  solidari  cu  populaţia  rromă  şi  lupta  sa  împotriva discriminării.Ne pronunţăm net împotriva islamofobiei,  dar şi împotriva folosirii religiei pentru propovăduirea violenţei şi terorismului.
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Suntem solidari cu victimele regimului totalitar comunist şi  cu toţi acei care, ca şi noi, au fost victime nevinovate.Suntem  gata  să  participăm  împreună,  cu  hotărâre,  la  acţiunile împotriva  rasismului,  xenofobiei  şi  intoleranţei  de  orice  fel,  idei fundamentale ale O.S.C.E.Cu  toată  răspunderea  care  îmi  revine,  în  calitate  de  preşedinte  al Federaţiei  Comunităţilor  Evreieşti  din  România  şi  de  deputat  în Parlamentul  ţării,  îmi  permit  să  afirm,  într-un  limbaj  familiar  în  ţara noastră,  că  dorim:  Să dea Domnul  ca evoluţia  spre bine înregistrată 

până în prezent să continue, iar autorităţile Statului român să-şi facă 

datoria atunci când Legea română este încălcată.
Preşedintele

Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România

                                                                         Dr. Aurel Vainer 
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VII.Contacte cu alegătorii

Întâlnire de suflet între membrii Comunităţii Evreilor

din Botoşani şi deputatul F.C.E.R., AUREL VAINERDoresc să continuu comunicarea cu cei care m-au ales“. 0 întâlnire de suflet între membri ai comunităţii botoşănene şi deputatul F.C.E.R., Aurel Vainer, întâlnire  ce  s-a  bucurat  de  o  numeroasă  participare,  s-a  derulat  la  22 ianuarie 2005. Deputatul a mulţumit conducerii comunităţii,  ca şi tuturor celor care au votat Menora în alegerile parlamentare din noiembrie 2004, judeţul Botoşani aflându-se pe locul doi ca număr de voturi. Reprezentantul etniei noastre a prezentat o informare la zi a activităţii sale în Parlamentul ţării,  în  care  a  făcut  cunoscute  subiecte  de  larg  interes  pentru  obştea noastră,  probleme  specifice  ale  evreilor  români.  Totodată,  vorbitorul  a subliniat sprijinul Grupului Minorităţilor Naţionale pentru Alianţa DA şi a arătat  că  există  o  serie  de  solicitări  ale  minorităţilor  naţionale  la  care Alianţa DA s-a arătat receptivă. Probleme de interes major, în acest sens, sunt Legea Minorităţilor Naţionale, Legea Cultelor, retrocedarea bunurilor comunitare abuziv confiscate în anii legislaţiei rasiale şi ai totalitarismului. Totodată,  reprezentanţi  ai  minorităţilor  naţionale  vor  face  parte  din delegaţii  oficiale ale României,  atunci  când vor avea loc vizite  în ţări  de origine a uneia sau alteia dintre minorităţi. Deputatul Aurel Vainer a cerut sprijin  din  partea  autorităţilor  pentru  combaterea  manifestărilor antisemite,  pentru  pedepsirea  celor  ce  încalcă  prevederile  Ordonanţei 31/2002,  având putere  de Lege.  Este  vorba,  a  reamintit,  de interzicerea simbolurilor naziste, a activităţii organizaţiilor cu caracter fascist, a cultului persoanelor  ce  se  fac  vinovate  de  crime  împotriva  umanităţii.  Conform acestei Legi, deputatul Aurel Vainer a sesizat forurile în drept despre faptul că există încă un număr de artere de larg acces, din Piteşti, Cluj, Câmpulung Muscel,  care poartă  numele  lui  Ion Antonescu,  că  în  curtea  bisericii  din Bariera  Vergului  se  află  statuia  lui  Ion  Antonescu,  iar  alături  se  află inscripţia  de  „erou  naţional“.  Un  tânăr  aparţinând  filialei  O.T.E.R.  din 
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Botoşani  a  ridicat  problema  ameninţărilor  proferate  pe  site-ul  unei organizaţii neofasciste la adresa activităţii tineretului evreu din România. Deputatul  şi-a  exprimat  încrederea  că,  aşa  cum  a  arătat  preşedintele României, Traian Băsescu, în mesajul transmis la comemorarea pogromului din  ianuarie  ‘41,  de  la  Bucureşti,  asemenea  manifestări  xenofobe  şi antisemite, vor fi combătute. Discuţiile au evidenţiat, de asemenea, bunele relaţii ecumenice şi interetnice existente pe plan judeţean, premise pentru mai binele României, la care dorim să contribuim fiecare. Printre proiectele imediate  înscrise  pe  agenda  deputatului  Aurel  Vainer  se  află  înfiinţarea unei Antene a Deputatului în Judeţul Botoşani, a unui Birou al Deputatului, situat  în  apropierea  Parlamentului.  Spaţiul  a  fost  obţinut  cu  sprijinul F.C.E.R.,  dotările  -  cu  ajutorul  Camerei  Deputaţilor.  „Doresc  să  continuu comunicarea cu cei care m-au ales, din întreaga ţară, să vin în întâmpinarea problemelor  lor,  la  modul  individual  şi  colectiv",  a  spus  oaspetele,  în încheiere. 
Dialog al deputatului F.C.E.R., dr. AUREL VAINER,

cu alegătorii din Iaşi şi Bacău-iunie 2005 Aflat în mai multe oraşe din Moldova, cu prilejul comemorării pogromului din iunie 1941 şi a „Trenurilor morţii“ de la laşi, deputatul F.C.E.R., dr. Aurel  
Vainer,  s-a  întâlnit cu alegătorii din laşi  şi din Bacău.  în faţa numeroşilor membri ai celor două  comunităţi,  domnia-sa  şi-a prezentat activitatea de deputat  în cele  şase luni care au trecut de la alegeri.  Dr.  Aurel  Vainer a recunoscut că a trebuit „să înveţe“ ce face şi cum acţionează un deputat în parlament şi a vorbit, în principal, despre două aspecte din activitatea sa. El s-a referit, în primul rând, la eforturile depuse pentru a transforma în lege Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, privind condamnarea  şi sancţionarea  manifestărilor  rasiste,  antisemite  şi  xenofobe,  eforturi încununate  parţial  de  succes,  legea  fiind  votată în  Senat,  dar  retrimisă Comisiei  juridice  a  Camerei  Depu-taţilor,  din  cauza  unui  amendament propus  de  grupul  parlamentar  „România  Mare“.  Dr.  Aurel  Vainer  a prezentat auditoriului  şi aspecte ale proiectului Legii Minorităţilor şi Legii Libertăţii  Religioase  şi  Cultelor,  în  care  vor  figura  articole  avantajoase comunităţii  evreieşti.  De  asemenea,  Legea  Retrocedării  Bunurilor Comunitare, care prevede restituirea in integrum a bunurilor confiscate, va îmbunătăţi apreciabil puterea economică a comunităţii evreieşti.
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în  calitatea  pe  care  o  deţine  -  a  mai  spus  vorbitorul  -,  are  un  dialog permanent cu cei ce l-au ales (prin scrisori, întâlniri sau adunări) şi a încer-cat - de multe ori, a reuşit - să soluţioneze probleme legate atât de viaţa evreiască (de pildă, cinstirea eroilor militari evrei din localităţile unde nu mai  trăiesc  evrei),  cât  şi  solicitări  particulare.  De  asemenea,  în  cadrul Biroului său Parlamentar, a elaborat o bază de date, atât despre evreii din lume, cât şi despre cei din România.Dr.  Aurel  Vainer  a  abordat  apoi  activitatea  sa  pe  plan  internaţional, menţionând  în acest context participarea la două evenimente importante pentru  viaţa  iudaică:  cea  de  a  99-a  Conferinţă a  American  Jewish Committee şi cea de a 12-a Conferinţă a liderilor evrei, unde a avut prilejul să cunoască şi să  stabilească relaţii cu importante personalităţi din lumea evreiască americană,  precedată de  o  sesiune  de  studiu  la  O.N.U.,  unde, împreună cu  50  de  lideri  evrei,  s-a  întâlnit  şi  cu  secretarul  general  al organizaţiei,  Kofi  Annan.  A  doua  manifestare  internaţională a  fost Conferinţa  de  la  Cordoba,  dedicată luptei  împotriva  antisemitismului  şi intoleranţei,  unde  au  fost  dezbătute  o  serie  de  măsuri  pe  care  statele membre  le-au  aplicat  sau  urmează să le  aplice  în  vederea  combaterii acestor atitudini.în cadrul  întâlnirilor, deputatul dr.  Aurel Vainer a răspuns numeroaselor întrebări  ale  participanţilor.  Astfel,  la  laşi,  ele  s-au  referit  la  Legea Proprietăţii, la probleme de retrocedare, la posibilitatea realizării în oraş a unui serviciu de asistenţă medicală, compus din medici evrei, atât pentru membrii  comunităţii,  cât  şi  pentru  restul  populaţiei  ieşene,  la  fonduri pentru repararea Muzeului Evreiesc sau acordarea unor burse de masterat pentru tinerii ce se specializează în iudaism. La Bacău, problemele ridicate s-au referit  la  drepturile  de  pensii  ale  strămutaţilor,  la  necesitatea  unei legislaţii de condamnare a actelor antisemite şi luarea unor măsuri pentru eliminarea unor simboluri  legionare  (ca cel  existent  la Bacău),  la  relaţia F.C.E.R cu mass media, la necesitatea difuzării largi a unei istorii a evreilor şi a Raportului Wiesel, la descentralizarea activităţii economice a F.C.E.R.Dr. Aurel Vainer a răspuns la aceste probleme, a promis că, acolo unde se poate, va lua măsurile necesare  şi a cerut participanţilor să i se adreseze, ori de câte ori este nevoie (e-mail: vainer@jewish.ro) sau să viziteze site-ul: 
www.vainer.aurel.go.ro  
ORDONANŢA 31/2002, la ora la care devine Lege
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Seria de întâlniri ale deputatului dr.  Aurel Vainer cu alegătorii a continuat, la 31 iulie 2005, în Timişoara, cu prilejul participării la şedinţa de alegeri a conducerii  acestei  comunităţi,  la  Arad (1 august  a.c.)  şi  ia  Bucureşti  (28 august a.c, Centrul Cultural Comunitar).Întrunirea din Capitală,  moderată de preşedintele  C.E.B.,  ing.  OsyLazăr,  a fost  onorată  de  liderii  F.C.E.R.  şi  C.E.B.,  de  Marele  Rabin  Menachem 
Hacohen, Rabinul Abraham Ehrenfeld, oficjantul de cult Ghidu Bruchmaier în informări cuprinzătoare, pe multiple planuri, deputatul dr.  Aurel Vainer a  sintetizat cele aproape zece luni de activitate parlamentară.  Ca decan de vârstă,  a  condus  Camera  Deputaţilor  până  la  alegerea  noii  conduceri. Implicându-se  în  activitatea  Grupului  parlamentar  al  minorităţilor naţionale,  altele  decât  cea  maghiară,  deputatul  F.C.E.R.  a  participat  la negocierile cu reprezentanţii  formaţiunilor politice din Parlament pentru stabilirea suportului parlamentar oferit de acest Grup.Pe baza unui acord încheiat cu Alianţa D.A., s-a stabilit ca Grupul să voteze, în principiu, cu Alianţa. Alianţa, la rându-i, a convenit să acorde prioritate la: 1) Accelerarea elaborării LegiiMinorităţilor  Naţionale  şi  Legii  Cultelor;  2)  Urgentarea procesului  de retrocedare a bunurilor comunitare şi a celor aparţinând cultelor religioase pe baza noii Legi a Proprietăţilor; 3) Implicarea deputaţilor     aparţinând acestui Grup în orice contact, la nivel parlamentar, care are loc între partea română  şi partea  unui  stat  legat  de  etnia pe  care  ei  o  reprezintă. Respectarea  acestui  ultim alineat  al  acordului  s-a concretizat  prin participarea deputatului dr.  Aurel Vainer,  ca şi a conducătorilor A.E.R.V.H., prof.  dr.  OttoAdler,  dr.  LiviuBeris, a  Marelui  Rabin  Menachem Hacohen,  a Rabinului  Naphtali Deutsch,  în delegaţia oficială a preşedintelui României, 
Traian Băsescu,  la comemorarea a 60 de ani de la eliberarea Auschwitz-ului. Deputatul dr.  Aurel Vainer  a făcut parte din delegaţia ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu la Conferinţa consacrată luptei împotriva antisemitismului şi intoleranţei de la Cordoba.Chiar  de  la  începutul  activităţii  sale  parlamentare,  deputatului  dr.  Aurel  
Vainer  s-a  acordat  onoarea  de  a  fi  ales  vice-preşedinte  al  Comisiei permanente pentru politici  economice,  reformă şi  privatizare,  în care îşi defăşoară activitatea de bază. De asemenea, a avut deosebita satisfacţie de 
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a fi fost susţinut şi sponsorizat de Camera Deputaţilor să participe la cea de-a  99-a  Conferinţă  Anuală  a  Comitetului  American  Evreiesc,  la  a  12-a Conferinţă  Internaţională  a  Liderilor  de  Comunităţi  Evreieşti,  de  la Washington, la Programul Special pentru Lideri Evrei la O.N.U., de la New York.  A fost  singurul  parlamentar  prezent  la  aceste  manifestări,  gest  de mare  înţelegere  a  statului  român  faţă  de  evoluţiile  internaţionale  şi  de prietenie a poporului român faţă de poporul evreu.Deputatul  F.C.E.R.  face  parte  din  Grupurile  Parlamentare  de  Prietenie România-lsrael,  România-Brazilia,  România-Irlanda,  implicându-se,  cu precădere,  în  consolidarea  Grupului  Parlamentar  de  Prietenie  România-lsrael. A susţinut diverse proiecte de legi care privesc mai binele României.
Întâlniri ale deputatului dr. Aurel Vainer cu membri ai comunităţilor 
din Timişoara, Arad şi Bucureşti-2005

În noua sa calitate de membru în Comitetul Director al F.C.E.R, deputatul dr. 
Aurel Vainer se  implică în toate deciziile luate în acest Comitet. A susţinut demersurile  făcute  de preşedintele  interimar al  F.C.E.R.,  av.  Iulian Sorin,  pentru aplicarea Ordonanţei 31/2002 la Procuratura Generală a Statului, la M.A.I., la Patriarhia României, la vice-premierul Marko Bela, care răspunde de  problemele  minorităţilor  naţionale.  Drept  urmare,  a  fost  acoperită statuia  lui  Ion  Antonescu  din  incinta  Bisericii  din  Bariera  Vergului  (Bd. Basarabia), la Cluj s-a schimbat denumirea străzii care purta numele de Ion Antonescu. Deputatul F.C.E.R. a protestat împotriva articolului negaţionist scris de prof. dr. Corvin Lupu şi a mulţumit rectorului Universităţii „Lucian Blaga“  din  Sibiu,  prof.  dr.  Constantin  Oprean,  pentru  scrisoarea  de desolidarizare faţă de articolul sus-amintit. Vorbitorul a menţionat   faptul că    şi preşedintele  C.E.B.,  ing.  Osy  Lazăr,  a  sesizat  primăriile  de  sector pentru aplicarea aceleiaşi  Ordonanţe. Referindu-se la activitatea Biroului său Parlamentar, deputatul a vorbit despre crearea unui site pe internet al Biroului şi a unui documentar-sinteză „Evreii în lume“ (partea I:  Europa, Israel,  Turcia).  Privitor  la  acesta  din  urmă,  deputatul  a  contactat  toate organizaţiile evreieşti din cele 39 de ţări prezente în lucrare, cu rugămintea de a-i confirma datele din documentar şi de a-l informa asupra activităţilor pe care ar dori să le cuprindă în completare. Lucrarea, care s-a bucurat de 
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real  succes  nu  doar  în  cadrul  Federaţiei,  ci  şi  la  colegii  din  Grupul Minorităţilor Naţionale, va continua cu alte zone ale lumii.Alte  direcţii  de  activitate  menţionate  la  aceste  trei  întâlniri  au  fost: răspunsurile la scrisorile primite de la alegători  participarea la emisiuni de radio şi televiziune declaraţii cerute în presa scrisă dezvoltarea dialogului interetnic  aplicarea îndemnului lui Irmiahu - „Căutaţi binele Cetăţii în care trăiţi, că de binele ei atârnă şi fericirea voastră" - prin sprijinirea integrării României în U.E.Pretudindeni,  publicul  a  ascultat  informările  cu  mult  interes,  au  urmat discuţii pe marginea expunerilor, au fost exprimate aprecieri pentru bogata prestaţie parlamentară a deputatului F.C.E.R.Printre proiectele imediate, despre care deputatul dr. Aurel Vainer a vorbit în concluzii, se numără: transformarea în Lege a Ordonanţei 31/2002, care interzice  orice  formă  de  manifestare  antisemită,  negaţionistă  şi  cultul persoanelor ce se fac vinovate de crime contra umanităţii implicarea mai intensă în viaţa comunitară a potenţialului uman din generaţia de mijloc, cu activităţi în domeniul economiei şi în afaceri întâlniri cu reprezentanţi ai O.T.E.R. pentru strângerea legăturilor între generaţii.
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VIII.  Lucrări elaborate la Biroul Parlamentar

1. EVREII ÎN LUME

Informaţii generale şi organizare comunitară

Partea I-a: Europa, Israel, Turcia

DOCUMENTAR-SINTEZĂ  APRILIE 2005

2. EVREII ÎN LUME

Informaţii generale şi organizare comunitară

Europa, Israel, Turcia, America de Nord

DOCUMENTAR-SINTEZĂ  

EDIŢIA A II-A 

OCTOMBRIE  2005

3. ANTISEMITISMUL ÎN LUME

DOCUMENTAR SINTEZĂ

NOIEMBRIE  2005
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15 noiembrie 2004, întâlnire cu candidaţii F.C.E.R.
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Discursul inaugural al preşedintelui de vârstă al Camerei 
Deputaţilor, domnul Aurel Vainer – 13 decembrie 2004
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Discursul inaugural al preşedintelui de vârstă al Camerei 
Deputaţilor, domnul Aurel Vainer – 13 decembrie 2004
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21 decembrie 2004 – Întâlnire cu reprezentanţii Grupului 
Minorităţilor Naţionale
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10 octombrie 2005 – Depunere coroane de flori la 
Templul Coral, cu ocazia zilei Holocaustului
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ocazia zilei Holocaustului
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10 octombrie 2005 – Depunere coroane de flori la Templul Coral, cu 
ocazia zilei Holocaustului

262



2006

9 octombrie 2006 Participare la ceremonia punerii pietrei de 
temelie la Memorialul Holocaustului
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9 octombrie 2006 Participare la ceremonia punerii pietrei de temelie 
la Memorialul Holocaustului
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Primirea Comitetului Director al Fundaţiei „Caritatea” la Preşedintele 
Camerei Deputaţilor – Bogdan Olteanu – 27 noiembrie 2006
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La Monumentul Eroul Necunoscut 11 decembrie 2006
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În faţa microfonului Templul Coral 2006

La Templul Coral, în timpul ceremoniei de Rosh Hasana - 2006, 
împreună cu D-na Ambasador al Israelului, Rodica Radian Gordon
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La Ziua Holocaustului, în faţa Templului Coral, împreună cu 
Ambasadorii SUA,  Dl. Nicholas Taubman şi Israelului, d-na Rodica 
Radian Gordon,  octombrie 2006

La CCIRB în timpul Întâlnirii cu Preşedintele Lituaniei Dl. Valdas 
Adamkus
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Primirea Comitetului Director al Fundaţiei „Caritatea” la Preşedintele 
Camerei Deputaţilor – Bogdan Olteanu – 27 noiembrie 2006
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Luând cuvântul la  Camera Deputaţilor 

Aurel Vainer depune bilele albă şi neagră-în urnele de vot ale Camerei 
Deputaţilor
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Seminarul de Iudaism şi Istoria Evreilor – Cristian – septembrie 2008
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Seară  Culturală la Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” dedicată memoriei Dr. Alexandru Şafran6 octombrie 2008
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Înmânarea diplomelor  şi a medaliilor „Dr.Alexandru Şafran”
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Comemorarea „Zilei Holocaustului” în România – 6 octombrie 2008 la Templul Coral - Bucureşti
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Comemorarea „Zilei Holocaustului” în România – 6 octombrie 2008 la Templul Coral – Bucureşti
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Şedinţa solemnă a Camerei Deputaţilor pentru Comemorarea 
Holocaustului  7 octombrie 2008
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La Camera Deputaţilor – septembrie 2008

Impreună cu d-na Deputat Minodora Clivetu, în faţa panourilor Expoziţiei 
Bacăul de altădată - 2008
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