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Relatări de la întâlnirea cu alegătorii care a avut loc la Bucureşti, în ziua de 11 noiembrie

Dr. Aurel Vainer – MESAJ către alegători
Dragi alegători, stimaţi prieteni,
Egalitatea în drepturi cu toţi cetăţenii României oferă populaţiei evreieşti din România un nou statut, cu posibilităţi multiple de integrare în viaţa ţării, bazat pe dictonul latin “Semper
Fidelis Patriae” (mereu loial Patriei). Trecerea de la o presiune
a trecutului la libertate conduce nemijlocit şi la remarcabila
tendinţă de renaştere a identităţii iudaice.
La 9 decembrie 2012, împreună cu toţi cetăţenii României, membrii Comunităţilor noastre, care trăiesc aproape
în toate judeţele ţării, vor avea posibilitatea să acorde votul
lor pentru senatori şi deputaţi, într-o nouă Legislatură a
Parlamentului României.
În baza Constituţiei Statului Român, Legea electorală prevede dreptul ﬁecărei organizaţii, legal constituite, care reprezintă o minoritate naţională, de a ﬁ reprezentată în Parlament, de
a avea propriul deputat, ales în cadrul alegerilor parlamentare.
Vă adresăm chemarea, sinceră şi plină de răspundere,
de a ﬁ împreună cu noi, pentru a exprima, în mod real,
vocea comună a evreilor din România, în susţinerea candidatului F.C.E.R. la un mandat de deputat : dr. Aurel Vainer.
Astfel, împreună vom avea posibilitatea de a :
• reprezenta şi apăra interesele populaţiei evreiești, pe plan
naţional și internaţional;
• lua atitudine, într-un mod efectiv şi ferm, împotriva oricăror forme de antisemitism şi de negare a Holocaustului,
implicându-ne în crearea unor condiţii normale de viaţă pentru
supravieţuitorii acestei tragedii;
• exprima, în deplină cunoştinţă de cauză, în mod argumentat şi ferm, convingerile noastre în cel mai înalt for al ţării;.
• asigura continuitatea unei vieti comunitare evreieşti, în
concordanţă cu nevoile de viaţă ale diferitelor segmente de
populaţie;
• expune poziţia Comunităţilor Evreieşti în probleme majore
ale vieţii economice, politice şi sociale din ţara noastră;
• contribui la dezvoltarea şi punerea în valoare a moștenirii
istorice, religioase, culturale și patrimoniale, primită de la
generaţiile de evrei care ne-au precedat în decursul secolelor
de prezenţă semniﬁcativă în perimetrul românesc;
• milita, cu maximă dăruire, pentru apărarea identităţii
iudaice şi a demnităţii noastre, prin implicarea în soluţionarea
viabilă a problemelor de existenţă ale evreilor din România;
• exercita, tot mai bine, principiile înţelegerii şi conlucrării
cu autorităţile publice, cu societatea civilă românească, cu
minorităţile naţionale şi cultele religioase din România;
• ne implica, direct și indirect, în procesele economice și

sociale îndreptate spre progresul ţării noastre.
Avem datoria de a asculta glasurile tinerilor şi ale unor
oameni din generaţiile mai recente, care se fac tot mai auzite
şi resimţite în viaţa Federaţiei şi a Comunităţilor evreieşti.
Sunt ani de reformare şi de restructurare beneﬁce fără
a înlătura tot ce aparţine trecutului. Dimpotrivă, am acţionat
permanent pentru a menţine valorile dobândite prin tradiţia
istorică iudaică.
Deşi universul orăşelelor evreieşti de altădată, ştetl-urile,
şi viaţa numeroasei comunităţi de atunci, trăiesc astăzi doar
prin amintiri şi imagini, prin opera, creaţia şi întreaga moştenire
economică, culturală, artistică, a evreilor care s-au aﬂat pe
teritoriul României, avem datoria morală de a păstra această
lume reală, cu totul specială, care reuneşte culturi, naţionalităţi
şi perspective umane.
Prin deputatul minorităţii naţionale evreieşti în Parlamentul României, dorim să ﬁm şi mai departe apărători ai
demnităţii umane, apropiind de noi pe iubitorii de adevăr şi
de pace, printr-o politică de disponibilitate de tipul “uşile şi
ferestrele noastre larg deschise tuturor celor care doresc
să ne cunoască”, în condiţii de înţelegere şi reciprocitate.
Având în gândurile noastre învăţătura de spirit şi viaţă a
marilor înaintaşi evrei, şi mai ales cuvintele Profetului Ieremia,
care a spus că „de binele cetăţii în care trăieşti atârnă binele
obştii tale”, ca o permanentă idee şi faptă, am ales ca semn
electoral MENORA, pe fundalul Tablelor Legii, înconjurate de
Steaua lui David.
Aceste trei elemente reprezintă esenţa poporului evreu:
idealul şi dorinţa de a trăi deschis, în mod demn, punând preţ
pe identitatea şi cultura iudaică, pentru o bună convieţuire.
Lumina, învăţătura şi înţelepciunea sunt coordonate fundamentale ale dorinţei noastre de continuitate pentru mai bine
şi progres în viaţa ﬁecărui membru al etniei noastre, dar în
acelaşi timp şi pentru toţi cetăţenii ţării în care trăim, învăţăm,
muncim și ne bucurăm de bine și frumos.
Acum, când România – ţară membră în Uniunea Europeană şi NATO – se aﬂă într-un proces de evoluţie a cadrului
său democratic şi pluralist şi de respectare a statului de drept,
prezenţa deputatului F.C.E.R. în cel mai înalt for legislativ al
ţării va însemna o stăruitoare contribuţie pentru mai binele ţării
şi al tuturor cetăţenilor săi.
Amintirea vie şi puternică a Holocaustului din timpul guvernării Antonescu ne obligă, pe ﬁecare dintre noi, să intervenim
şi să convingem că trecutul, atât de dureros, nu trebuie să se
mai repete, nicicând şi niciunde.

Actualitatea manifestării unor fenomene noi, de natură
ﬁnanciară şi economică, într-o conjunctură internaţională
nefavorabilă creşterii economice şi bunăstării, ne determină
să ne înscriem în efortul general, naţional şi pe plan global,
de a identiﬁca soluţii bune şi posibilităţi concrete de reintrare
în normalitate şi progres.
Provenind din lumea cercetării ştiinţiﬁce economice
şi având o experienţă îndelungată în lumea Camerelor
de Comerţ şi Industrie, priorităţile candidatului F.C.E.R.
pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, în
perioada 2012-2016, vor ﬁ :
• implicarea directă şi efectivă în respectarea principiilor
statului de drept, a libertăţii de expresie, a stabilităţii politice
şi a democraţiei reale în România;
• mărirea indemnizaţiilor şi drepturilor obţinute de persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945,
din motive etnice;
• îmbunătăţirea cadrului legislativ privind combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei şi a negării Holocaustului,
prin introducerea unor măsuri clare, de sancţionare a celor
care încalcă legea;
• eliminarea oricăror elemente, cu potenţial de discriminare
faţă de populaţia evreiască şi Cultul Mozaic, din proiectele
legislative aﬂate în dezbatere;
• desfăşurarea de activităţi susţinute, în mass-media românească şi internaţională, pentru supunerea, în atenţia publică,
a problemelor Comunităţii Evreieşti din România;
• iniţierea, susţinerea și introducerea unor măsuri, de ordin
legislativ și comportamental, pentru sprijinirea, încurajarea şi
dezvoltarea mediului de afaceri din România, concomitent
cu reducerea birocraţiei şi crearea unor noi locuri de muncă;
• obţinerea unui ajutor ﬁnanciar major din partea Guvernului României pentru restaurarea şi reabilitarea Patrimoniului
Comunităţii Evreieşti din România (sinagogi şi cimitire);
• promovarea unei poziţii favorabile Statului Israel, prin
declaraţii politice relevante, pe teme de actualitate, şi dezvoltarea relaţiilor culturale, economice, şi politice cu ţara noastră;
• asigurarea de noi legături stabile între mediul de afaceri
din România şi cel internaţional;
• sprijinirea vârstnicilor şi a celor bolnavi, printr-o asistenţă
socială, sporită în complexitate şi calitate;
• îmbunătăţirea sistemului de educaţie la nivel naţional
şi găsirea soluţiilor necesare pentru promovarea şi sprijirea
învăţământului religios și al minorităţilor naţionale;
• crearea unui proiect legislativ pentru stabilirea Zilei Naţionale a Culturii Iudaice în România;
• dezvoltarea activităţii voluntarilor de toate vârstele, în
special a tinerilor, indiferent de etnie;
• reprezentarea populaţiei evreieşti din România la evenimente majore în plan internaţional şi stabilirea unor relaţii de
prietenie şi colaborare cu alţi parlamentari evrei, pentru găsirea
de soluţii la problemele comunitare curente;
• susţinerea, în mod ferm, a iniţiativelor şi prevederilor
legislative care respectă drepturile şi particularităţile populaţiei
evreieşti, ca naţionalitate şi organizaţie a Cultului Mozaic, în
probleme cum sunt Legea cimitirelor, Legea lăcaşurilor de
cult, Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor.
În continuare, vom milita pentru dezvoltarea relaţiilor
de convieţuire interetnice, pentru ca viaţa evreilor să
se desfăşoare în conlucrare cu toţi cetăţenii României,
fără deosebire de apartenenţă politică, rasă sau religie,
în spiritul respectării libertăţii de expresie şi a activităţii
religioase a cultelor.
(Continuare în pagina II)
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Fiecare vot este important, iar împreună vom

Dragi alegători, stimaţi prieteni,
Prin cele exprimate până acum, aţi putut lua la cunoştinţă principalele idei ale Programului Candidatului
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr.
AUREL VAINER, angajamentul solemn în faţa dumneavoastră, evrei şi neevrei, pentru îndeplinirea acestora
şi, mai ales, dorinţa de realizare a unei reprezentări
superioare şi moderne a noastră, a tuturor, prin o
tot mai adecvată imagine a evreilor în conﬁguraţia
României de mâine.

asigura prezentarea şi apărarea intereselor noastre. Recomandaţi tuturor rudelor, prietenilor şi
cunoştinţelor dumneavoastră, evrei şi neevrei,
să voteze Tora, Menora şi Steaua lui David!

Un nou început, o noua viziune!
Un nou succes!
Prima întâlnire a candidatului Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.)
cu alegătorii s-a desfăşurat într-o cunoscută
„casă a culturii evreieşti”, şi anume la Teatrul
Evreiesc de Stat, amﬁtrion ﬁind directoarea
TES, iubita actriţă Maia Morgenstern, care

Vexler, care a făcut şi transmisia pe Internet a
întâlnirii, precum şi şeful de campanie, Silvian
Horn. „Cu ajutorul lor vom duce cuvântul nostru către oameni, pentru ca apoi să se întoarcă
în Parlament cuvântul oamenilor către ţară”,
a spus Vainer, care a încheiat subliniind că
„mesajul electoral poate ﬁ citit, dar faptele sunt
cele care trebuie să vorbească despre ceea ce
a făcut un deputat caracterizat de modestie”.

...Şi faptele au vorbit

a început prin a aduce zâmbetul pe faţa
participanţilor, recitând din versurile lui Ion
Pribeagu.
A venit rândul altor „actori” să urce pe scenă, şi anume a candidatului la un nou mandat
de deputat, în persoana dr. Aurel Vainer, aﬂat
pentru a treia oară în această confruntare
electorală, pe primele câştigându-le în 2004
şi în 2008. Cea din urmă i-a adus un număr
surprinzător de voturi, aproape 24.000, adică de vreo trei ori mai multe decât numărul
evreilor care vieţuiau atunci în România. De
ce e important numărul de voturi dobândite?
Pentru că a demonstrat că Aurel Vainer nu a
fost (şi nu va ﬁ nici de această dată) numai
candidatul evreilor, ci al unui mare număr de
cetăţeni români, care se regăsesc în ideile
sale, în abordările unor probleme economice
sau politice, români pentru care bogăţia ţării
constă şi în înmănuncherea valorilor tuturor
minorităţilor, între care şi evreii, cu cele ale
majorităţii româneşti.
Şi cum nu e bine să schimbi echipa câştigătoare, F.C.E.R. a decis ca, pentru a treia
oară, să trimită în Camera Deputaţilor, conform
prevederilor constituţionale, un campion al luptei cinstite şi al respectului pentru democraţie,
pe preşedintele Federaţiei, doctor în economie
AUREL VAINER.
Care a acceptat provocarea şi doreşte să
se lupte pentru un nou început, pentru un nou
mandat în Camera Deputaţilor, mandat care să
ﬁe un nou succes, de unde şi sloganul campaniei: Un nou început, o nouă viziune pentru
viitor! Aş adăuga, un nou mare succes.
Aşa să ﬁe!

Să lăsăm faptele să
vorbească despre ce am
făcut în mandatul 2008-2012
Aceasta a fost dorinţa lui Aurel Vainer,
care în deschiderea întâlnirii cu alegătorii bucureşteni nu a vrut să rostească decât câteva
cuvinte. „Daţi-mi voie să vă salut, iubite surori,
iubiţi fraţi, oameni care respectă omenia”, a
spus candidatul, arătând că îşi respectă şi îşi
iubeşte alegătorii, în care vede oameni, nu
buletine de vot într-o urnă. Încă o dată, Aurel
Vainer a atras atenţia că îşi începe campania
ca „reprezentant al populaţiei evreieşti, dar
nu numai.”
Mulţumirile candidatului pentru „regia”
aceastei prime întâlniri cu alegătorii s-au îndreptat către preşedintele Comunităţii Evreilor
Bucureşti (C.E.B), Erwin Şimşensohn, care a
fost şi moderatorul întâlnirii cu alegătorii din
Capitală, către Teatrul Evreiesc de Stat, care
a oferit sala (care urmează a ﬁ renovată în
câţiva ani, după cum a promis Primarul Capitalei), precum şi staff-ului de campanie de
la F.C.E.R., dintre care au fost amintiţi Silviu

Faptele au vorbit, atât prin intermediul
unui film reflectând activitatea de deputat
a dr. Aurel Vainer în anii 2008-2012, cât şi
prin intermediul „unor prieteni personali, dar
şi ai comunităţii noastre”, în rândul celor din
urmă înscriindu-se senatorul Radu Feldman
Alexandru, preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie a Municipiului Bucureşti, prof. dr.
ing. Sorin Dimitriu, generalul (r) Mihail Ionescu,
directorul Institutului pentru Studii Politice de
Apărare şi Istorie Militară, conf. univ. George
Mihail Botescu, profesor la Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti, şi ing. Paul
Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R.
Să menţionăm că opiniile exprimate de
participanţi au fost alternate cu momente
artistice, susţinute de Maia Morgenstern,
Alexandru şi Tatiana Moroşanu, iar în
ﬁnal, Mihai Ciucă a reluat un cuplet al lui
C. Tănase.
Şi să mai spunem că preşedintele F.C.E.R.
şi-a îndemnat alegătorii ca la Senat să îl voteze pe Radu. F. Alexandru.

treimi din importuri, iar în 2008, ca şi în 2012,
competitivitatea era şi rămâne o problemă a
economiei româneşti.
Dr. Aurel Vainer s-a implicat, prin anii ’90,
în renaşterea sistemului cameral de pe poziţia
de vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României, răspunzător de relaţiile
cu Camerele judeţene, recent legiferate, dar
aﬂate în plin proces de formare. Tatăl preşedintelui F.C.E.R. a fost membru al Camerei
de Comerţ din Botoşani, aşa că Aurel Vainer
auzise câte ceva despre ce trebuia să facă o
cameră de comerţ şi i s-a părut interesant ca
el, vicepreşedintele care se ocupa de piaţa
internă, să aibă un rol în stabilirea unor relaţii
economice noi. „Aşa am introdus târgurile naţionale, dat ﬁind că nu mai veneau repartiţii de
la minister. Trebuia ca producătorii industriali
să îşi întâlnească partenerii comerciali şi să se
dea drumul la piaţă”, îşi aminteşte Aurel Vainer
din zilele de pionierat ale afacerilor României
postdecembriste.
Şi a mai cerut în 2008 ceva Aurel Vainer,
pentru care merită voturile evreilor şi ale unui
mare număr de români: „Parlamentul României să contribuie la tot ce poate conduce
la atenuarea substanţială a unor adevărate
ﬂageluri din societatea românească actuală:
sărăcia, degradarea mediului înconjurător,
corupţia şi criminalitatea, iar justiţia română
să îşi poată realiza fără imixtiuni rolul de împărţitor de dreptate”.
În acelaşi ﬁlm de 10-20 de minute, Aurel
Vainer şi-a amintit de locul său de naştere,
Ştefăneşti, de primele cuvinte spuse în idiş,
de primele ore la heder, o şcoală din reţeaua
româno-israelită, construită încă din 1901!
O altă secvenţă din viaţa de deputat a lui
Aurel Vainer surprinsă de ﬁlm este de la ce-

Mihai Ciucă: „Vainere, nu te lăsa!“
Aplauze pentru duo Moroşanu
În precedentul mandat, deputatul Aurel
Vainer, reprezentantul evreilor în Parlamentul
României, a făcut parte din Grupul Minorităţilor
Naţionale. Fiind decan de vârstă al deputaţilor,
dr. Aurel Vainer a avut onoarea de a prezida
primele lucrări ale Camerei Deputaţilor, până
la alegerea Biroului Permanent.
Spicuind din discursul de inaugurare a
legislaturii 2008-2012, pronunţat de Aurel
Vainer, în calitate de decan de vârstă, reţinem
probleme care depăşesc cu mult interesele
comunităţii evreieşti. „Lumea se aﬂă într-o
continuă schimbare şi nu întotdeauna pe un
curs ascendent, cu ritmuri înalte de creştere
economică”, spunea Vainer în 2008, când alţi
politicieni români ne asigurau că România nu
va cunoaşte criza economică.
Prevăzând, parcă, ce avea să urmeze, Aurel Vainer spunea, în acelaşi cuvânt inaugural:
„În noua legislatură ne pândesc multe diﬁcultăţi, la care avem menirea să identiﬁcăm soluţii
beneﬁce României şi tuturor cetăţenilor săi”.
Acţionând aşa cum promisese, nu numai
ca deputat al evreilor, dar şi al comunităţii de
afaceri, doctor în economie Aurel Vainer, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
a Municipiului Bucureşti şi unul dintre artizanii
renaşterii sistemului cameral românesc imediat după 1989, atrăgea atenţia în 2008 asupra
necesităţii adoptării unui cadru legislativ vizând mediul de afaceri, „fără de care economia reală a ţării noastre nu va putea deveni un
competitor puternic şi eﬁcient pe piaţa unică
europeană”. Să amintim că peste două treimi
din exporturile României mergeau atunci, ca şi
acum, spre UE, de unde proveneau tot două

lebrarea Holocaustului la Camera Deputaţilor.
Un subiect cunoscut dar, din păcate, încă
supus unor aberante contestaţii din partea
unor negaţionişti. În pasajul reţinut de noi,
preşedintele F.C.E.R. a demonstrat, cu câteva
citate, vinovăţia lui Ion Antonescu, conducător
al statului român în vremea Holocaustului,
când au pierit aproape 500.000 de evrei,
români, ţigani şi de alte naţionalităţi. Statul
fascist maghiar a reuşit şi el, în numai două
luni, să deporteze 135.000 de evrei din Ardealul de Nord către lagărele de concentrare de
la Auschwitz şi Buchenwald. „Aceeaşi soartă
ne-ar ﬁ aşteptat şi pe noi, ceilalţi 400.000 de
evrei din România, rămaşi încă în viaţă, care
ar ﬁ trebuit să ﬁm duşi în 1942-43 în lagărul
de exterminare de la Belzec, din Polonia.
Dumnezeu a vrut să nu se întâmple aşa.
Conjunctura specială, când forţele naziste au
început să ia bătaie pe câmpul de luptă din
Uniunea Sovietică, l-a făcut pe Antonescu să
se gândească la faptul că ar putea ﬁ tras la
răspundere pentru exterminarea populaţiei
evreieşti din România, drept care a dat ordin
să ﬁe încetate deportările şi să nu ﬁe aplicată
soluţia ﬁnală. Dar de aici, până la a spune că
Antonescu i-a salvat pe evrei, este un neadevăr istoric”, a subliniat Aurel Vainer, care a
adus câteva citate în sprijinul aﬁrmaţiei că Antonescu intenţiona, iniţial, să extermine evreii
din România. Conform stenogramei şedinţei
Consiliului de Miniştri al României, din aprilie
1941, Ion Antonescu a spus: „Va trebui să
inspirăm românilor ura împotriva duşmanilor
naţiei. Aşa am crescut eu, cu ură împotriva
turcilor, jidanilor, ungurilor. Sentimentul acesta
de ură împotriva duşmanilor patriei trebuie

împins până la ultima extremitate. Îmi iau eu
această răspundere”.
Un alt eveniment surprins de ﬁlm a fost momentul de la votarea moţiunii de cenzură, când
preşedintele Partidului Naţional Liberal i-a …
„tras de urechi” pe reprezentanţii minorităţilor,
spunându-le, pe un ton imperativ, că trebuie
să voteze moţiunea, pentru că de aceea li
s-a făcut favoarea de a ﬁ în Parlament. Într-o
luare de poziţie de mare demnitate, pe care
„Realitatea Evreiască” a reprodus-o integral, la
vremea respectivă, deputatul evreilor, dr. Aurel
Vainer, a luat cuvântul în numele tuturor minorităţilor şi a spus, într-un discurs fulminant:
„Noi suntem în Parlament în baza unui drept
istoric. Noi am participat la crearea României
de la începuturi şi nu dvs., Partidul Naţional
Liberal, ne-aţi dat acest drept şi nu ni-l veţi lua
dvs când veniţi la putere.”
Din poziţia sa de vicepreşedinte al Comisiei pentru Politică Economică, Reformă
şi Privatizare, dr. Aurel Vainer a explicat în
Parlament că revoluţia din decembrie ’89
îşi merită numele de revoluţie pentru că a
generat o societate nouă, în care este „fericit” să trăiască de 20 de ani, împreună cu
poporul român şi minorităţile naţionale, într-o
societate perfectibilă, dar în care toţi suntem
liberi şi avem drepturi egale. „Este o fericire
să ai acest statut şi să nu mai existe cetăţeni
de categoria a doua, a treia sau a patra. Vă
invit, dragi colegi, să ﬁţi şi dvs fericiţi că trăim
aceste timpuri, şi nu timpurile de altădată”, a
spus în încheiere reprezentantul evreilor în
Camera Deputaţilor.
Un alt aspect al activităţii lui Aurel Vainer, atât ca preşedinte al F.C.E.R., dar şi
ca deputat, a fost cultivarea unor relaţii de
colaborare cu alte culte din România, de la
Biserica Ortodoxă Română şi până la Biserica
Romano-Catolică.

Radu F. Alexandru,
senator PDL: să îngemănăm
înţelepciunea lui Vainer
cu fermitatea mea
Primul vorbitor, care şi-a exprimat susţinerea pentru candidatura dr.Aurel Vainer, a fost
senatorul PDL, Radu F. (Feldman) Alexandru. Prezentându-l alegătorilor, preşedintele
F.C.E.R. a arătat că i se pare ﬁresc ca la
această adunare să ﬁe aici şi un alt membru al
comunităţii, la rândul său candidat în alegeri,
respectiv pentru Senat, din partea PDL. Om
de litere, autor dramatic, scriitor, Radu F. Alexandru a fost prezent până acum în parlament
în trei legislaturi. Activitatea lui s-a concentrat
pe tematici variate, inclusiv cele evreieşti. Astfel, el a luat cuvântul la sesiunea din această
toamnă a Senatului dedicată comemorării Zilei
Holocaustului din România. Radu F. Alexandru
are un caracter bătăios dar, aşa cum a aﬁrmat
marele om politic, Iuliu Maniu, nu-i consideră
pe inamicii săi politici duşmani, ci adversari
politici. Pentru noi, el este un prieten bun, activ
şi puternic al comunităţii, a spus Aurel Vainer.
În cuvântul său, senatorul Radu F. Alexandru şi-a manifestat bucuria ca, la recomandarea preşedintelui Vainer, la fel ca acum patru
ani, să se adreseze alegătorilor. Mai întâi, a
spus câteva cuvinte despre cel care i-a fost
coleg de parlament patru ani, el la Senat iar
preşedintele Vainer la Camera Deputaţilor.
Relaţia cu preşedintele Vainer, a arătat el,
poate ﬁ caracterizată ca o relaţie perfectă de
comunicare şi solidaritate. Nu au avut puncte
de vedere diferite, dimpotrivă, când a fost
vorba de probleme ale comunităţii evreieşti din
România, cea de azi sau de altădată, glasul lor
s-a auzit împreună, limpede şi ferm. Ei au avut
(Continuare în pagina III)
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MENORA ŞI STEAUA LUI DAVID!
(Urmare din pagina II)
o atitudine comună atât în ceea ce îl priveşte
pe preşedintele ţării, precum şi recent, când un
om pe care el, personal, îl stimează, şi pe care
nu-l consideră negaţionist, cu atât mai puţin
şovin sau antisemit, Mihail Neamţu, şi-a permis un gest total nepotrivit, pe care l-a amendat imediat, atât
în coaliţie cât şi
într-o conferinţă
de presă. Radu
F. Alexandru a
spus că nu este
permisă confuzia
între activitatea
literară stimabilă
a cuiva şi opţiunea, activitatea
politică a aceleiaşi persoane,
de tristă amintire.
Pe Aurel Vainer
îl priveşte cu preţuire şi un statornic respect.
“Fiecare dintre noi crede că ştie aproape tot
dar, eu cred că am de învăţat din înţelepciunea

ta, poate că aş putea să fac o medie între
această înţelepciune şi tonul meu ferm”, a
declarat vorbitorul, care i-a mulţumit pentru
tot ce face pentru F.C.E.R. şi pentru prietenia
cu care îl onorează.
“Aici, la Teatrul Evreiesc, mă simt ca acasă, a mai spus vorbitorul, deoarece este scena
pe care am fost jucat şi adeseori m-am întâlnit
cu mulţi dintre dv.” În continuare, el a cerut
alegătorilor din sectorul 5, colegiul 9, unde
va candida, încredere şi votul lor. „Sloganul
meu electoral, a mai arătat Radu F. Alexandru,
este «Spun ce gândesc şi fac ce spun».” Aşa
a făcut întotdeauna. Chiar dacă şi-a atras
zâmbete sau privirile cele mai piezişe, a făcut
ce a spus. Nu a trădat niciodată pe nimeni, a
fost onest şi respectuos, a aﬁrmat Radu F. Alexandru. Ca exempliﬁcare, senatorul a povestit
că a refuzat calitatea de membru al CNA, cu
un mandat de şase ani, într-un domeniu pe
care-l stăpâneşte foarte bine, deoarece ar ﬁ
însemnat să iasă din viaţa politică, să părăsească oamenii ale căror interese le reprezintă
şi partidul, în momentul în care acesta a fost
părăsit de mulţi. Opţiunea lui a fost să rămână
în partid, permanent ﬁdel oamenilor.

Sorin Dimitriu: România are nevoie de modele şi elite
Profesor universitar doctor Sorin Dimitriu,
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie
a Municipiului Bucureşti (CCIB), a pus degetul
pe rană şi a explicat că „în această perioadă
de mari diﬁcultăţi economice vocile autorizate
sunt din ce în ce mai puţine. România are
acum o mare carenţă, şi anume îi lipsesc
modelele şi elitele”. Pentru preşedintele CCIB,
printre motivele
pentru care reformele româneşti au întîrziat se numără
tocmai „nerecunoaşterea valorilor reale” şi
amintita lipsă a
modelelor şi a
elitelor.
„Faptul că o
personalitate ca
dr. Vainer, de
înaltă moralitate şi profesionalism, este nu
numai candidatul comunităţii dvs., ci şi al
comunităţii de afaceri, ne dă mari speranţe şi
ne face să ﬁm optimişti”.
În altă ordine de idei, prof. univ. dr Sorin
Dimitriu a amintit că familia domniei sale este
legată de comunitatea evreiască de foarte
mulţi ani, dar ceea ce a consolidat această
legătură este activitatea în lumea afacerilor
şi în cadrul Camerei de Comerţ a doctorului

Programul întâlnirilor
cu alegătorii
Duminică, 11 noiembrie – Bucureşti
Luni, 12 noiembrie - Brăila, Galaţi
Marţi, 13 noiembrie – Focşani (şi-au anunţat dorinţa de a participa şi alegători din
Tecuci), Iaşi
Miercuri, 14 noiembrie - Ştefăneşti, Botoşani, Suceava
Joi, 15 noiembrie - Piatra Neamţ, Roman,
Bacău
Vineri, 16 noiembrie – Ploieşti
Duminică, 18 noiembrie – Alba Iulia, Tg.
Mureş
Luni, 19 noiembrie – Cluj-Napoca, Baia Mare
Marţi, 20 noiembrie – Sighetu Marmaţiei,
Satu Mare
Miercuri, 21 noiembrie – Oradea, Arad
Joi, 22 noiembrie – Lugoj, Timişoara

Aurel Vainer, care „a reuşit să devină un model
pentru toţi, pentru oamenii de afaceri şi pentru
mediul academic”.
Sorin Dimitriu a amintit că Aurel Vainer
este Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, organizaţie
prestigioasă, înﬁinţată înainte de cel de-al
doilea război mondial, când „valorile erau, cu
adevărat, valori reale”.
Preşedintele CCIB a subliniat că, în etapa
actuală, România ar trebui să se orienteze
către analiza economică a situaţiei ţării. „Vrem,
nu vrem, globalizarea este un fenomen care
vine peste noi. Dacă vom ﬁ pregătiţi, ne va
găsi într-o poziţie fericită, sau măcar mulţumitoare. Dacă nu ne pregătim, atunci actuala
noastră stare proastă va deveni cronică”, a
arătat profesorul Dimitriu. În lumina celor aﬁrmate, este ﬁresc că „o experienţă cum este
cea a doctorului Aurel Vainer sunt esenţiale
în Parlament, acolo unde se pregătesc legile
statului nostru”.
Un alt atu al personalităţii preşedintelui
F.C.E.R., în calitatea sa de politician, este
legătura sa nemijlocită cu realitatea românească. Membru de Onoare al Camerei bucureştene, vicepreşedinte al acesteia, Aurel
Vainer este considerat de preşedintele CCIB
ca ﬁind „una dintre cele mai active prezenţe”
în conducerea Camerei Capitalei. O trăsătură
de mare valoare este şi aceea că, în opinia lui
Sorin Dimitriu, Aurel Vainer este „cel mai activ
parlamentar prezent în mass media pentru a
promova interesele mediului de afaceri românesc”. Vorbind atât în numele CCIB, cât şi al
Camerei României, Sorin Dimitriu a aﬁrmat
că „este o mare onoare că dr. Aurel Vainer a
acceptat să rămână în conducerea sistemului
cameral, pe care s-a luptat să-l reînﬁinţeze
după 1990”.
Din păcate, astfel de personalităţi sunt din
ce în ce mai puţine în zilele noastre, cel puţin
în domeniul economic, motiv în plus ca ele
să ﬁe voci auzite. „De aceea, vă propun ca în
acest periplu electoral pe care îl faceţi în ţară,
să identiﬁcăm perioadele în care vă veţi găsi
în anumite judeţe şi să organizaţi respectivele
evenimente împreună cu camerele judeţene”,
a spus Sorin Dimitriu, care a mai avansat
şi o altă sugestie generoasă, şi anume ca,
la sfârşitul campaniei prin ţară, C.C.I.B. să
organizeze, la sediul său istoric, un meeting
de ﬁnal al turneului electoral. „Succes şi am
convingerea că veţi rămâne un model pentru
mediul de afaceri românesc”, a spus, în încheiere, prof. dr. ing. Sorin Dimitriu.

 למנורה ולמגן דוד,הצביעו לתורה
 המועמד של,הצביעו אאורל ויינר
הפדרציה של הקהילות היהודיות
2012 מרומניה בבחירות לפרלמנט
התחלה חדשה
חזון חדש לעתיד
ד“ר אאורל ויינר
אותו קול חזק למענך

VOTE TORAH, MENORAH
AND MAGEN DAVID!
VOTE AUREL VAINER,
FJCR candidate to the parliamentary
elections in 2012!
A NEW BEGINNING
A NEW VISION FOR THE FUTURE
Dr. AUREL VAINER,
SAME POWERFUL VOICE FOR YOU!

Gral. (r), prof. univ. dr. Mihai Ionescu:
Vom avea un înţelept în viitoarea legislatură
În opinia prof. univ. dr. Mihai Ionescu, dr.
Aurel Vainer reprezintă, înainte de toate, imaginea tipică a unui economist de talie internaţională, capabil să intuiască evoluţia economiei
româneşti
în contextul
macrostatal, de ieri şi
de astăzi:
„(...)Aurel Vainer
nu ştie, dar
eu îl cunosc
din momentul în care
România
se pregătea
să intre în
NATO. (...)
Intrarea în
NATO este
precedată
de un exerciţiu multilateral al ţării care candidează, care
se cheamă MAP ( n.r - Membership Action
Plan, Planul de Acţiune pentru Aderare la
NATO); el a fost introdus în 1999 şi era anticamera la NATO. Eu eram responsabil la
Ministerul Apărării Naţionale cu integrarea
şi, în consecinţă, întrucât planul acesta avea
şi o componentă economică, am vrut să ştiu
care este mişcarea de idei în România în
domeniul economic, ce se preconiza, şi am
participat, la un moment dat, la o reuniune
a Academiei Române, consacrată drumului
înainte al economiei româneşti (...). Au vorbit
mari economişti, slide-uri pline de tabele, după
care au urmat discuţii. (...) Am fost impresionat
de cuvântul pe care l-a luat un domn, pe care
nu-l ştiam, îl vedeam prima dată, dar care a
spus lucruri extrem de suculente şi care miau folosit ulterior. (...) Mi s-a spus cine este
domnul respectiv şi aceasta a fost prima mea
cunoştinţă cu domnul dr. Aurel Vainer, în anul
2000 (...).
Nu numai dânsul a spus lucruri care miau folosit în activitatea pe care o desfăşuram

atunci, dar mi-am dat seama de viziunea sa cu
totul remarcabilă asupra economiei româneşti
şi mai ales de imaginaţia de care dă dovadă
pentru a intui soluţii viabile în mersul economiei româneşti. Socot candidatura domniei
sale, ca economist, întru totul îndreptăţită şi
sunt convins că va aduce suﬂul necesar întrun moment atât de necesar de a ﬁ pavoazat
cu soluţii bune, soluţii care să ﬁe spre binele
tuturor.”
Apreciind intervenţiile dr. Aurel Vainer în
Parlamentul României şi luările de poziţie
publice, prof. univ. dr. Mihai Ionescu a subliniat
că, mai presus de toate, candidatul F.C.E.R.
reprezintă ,,vocea democraţiei”:
,,Filmul pe care l-am văzut anterior îl arată pe Vainer nu doar un puternic apărător al
intereselor comunităţii evreieşti, al adevărului
despre Holocaust, dar îl arată, deopotrivă, şi
ca un partizan al diversităţii şi al toleranţei în
cadrul societăţii, ca utilizator al unor pârghii ale
progresului oricărei societăţii, dar mai ales al
celei româneşti, care are anumite traume moştenite din trecutul recent. Două lucruri aş vrea
să punctez aici... Mai întâi, sprijinul pe care l-a
acordat în dubla sa calitate (n.r. - deputat şi
preşedinte al F.C.E.R.), deopotrivă cu predecesorul său, Iulian Sorin (n.r. – preşedinte ad
interim 2004–2005 al F.C.E.R.), în ridicarea
monumentului Holocaustului. Capitala noastră
se poate mândri, alături de Berlin, cu un monument (...) care a devenit nu atât un reper bucureştean turistic, cât un reper bucureştean al
memoriei, în care tinerele generaţii au a învăţa
despre trecutul României şi, mai ales, despre
mersul înainte, în viitor. Al doilea lucru pe care
vreau să-l menţionez este că, în calitatea mea
de director al Institutului Holocaustului, (...)
am constatat că e o luptă continuă pentru a
combate manifestările negaţioniste, pentru a
pune la punct anumite exaltări (...) şi am fost
impresionat de calităţile de diplomat ale lui
Aurel Vainer. (...) Înţelepciunea românească
spune: «Cine n-are bătrâni, să-i cumpere».
Noi avem privilegiul de a avea un înţelept în
cea de-a treia legislatură.”

George-Mircea Botescu, profesor universitar: Aurel Vainer, un manager pragmatic
Conf. univ. dr. George-Mircea Botescu, profesor la Facultatea de
Sociologie şi un prieten
al comunităţii evreieşti,
şi-a exprimat satisfacţia
faţă de faptul că a avut
privilegiul să trăiască
lângă viaţa comunităţii
în cele două mandate
ale preşedintelui Vainer.
Ca sociolog, a dorit să
proﬁte de prilejul întrunirii cu alegătorii şi să
creioneze proﬁlul parlamentar al lui Aurel Vainer: un parlamentar exemplar, “un evreu pământean, un bun evreu şi iubitor al Israelului,

dedicat slujirii României şi patriei ancestrale.
El personiﬁcă balanţa ideală pentru un evreu.
De asemenea, este un manager foarte pragmatic”, calităţi deosebite pe care le-a conﬁrmat
de-a lungul mandatelor precedente, în dubla
sa calitate de deputat în Parlamentul României şi preşedinte al F.C.E.R. În plus, este un
economist cu o viziune ştiinţiﬁcă, evoluţia lui
profesională suprapunându-se cu evoluţia
economică a României, ﬁind un avangardist
în multe privinţe. O interesantă paralelă a fost
realizată cu originea iudaică a deputatului
dr. Aurel Vainer, prof. Botescu aﬁrmând: “Dr.
Aurel Vainer are un proﬁl gaonic, purtător de
înţelepciune, ﬁind un promotor al tinerelor
valori”. O altă referire a fost făcută în legătură

cu meritele dr. Aurel Vainer la înﬁinţarea Camerei de Comerţ şi Industrie, imediat după
1989: “Virtuţile de economist s-au manifestat
prin contribuţia la înﬁinţarea, dupa 1990, a
Camerelor de Comerţ, una din instituţiile cele
mai reuşite, iar reţeaua acestora reprezintă un
model instituţional”.
A fost abordat şi subiectul agendei externe
şi al noilor provocări legate de evoluţia politică,
cum ar ﬁ procesele de excluziune socială, care
ar putea periclita poziţia noastră în UE. „Aurel
Vainer nu este europarlamentar, dar este este
un parlamentar cu mare potenţial european,
cu o contribuţie importantă în relaţionarea cu
instituţiile europene şi organizaţiile evreieşti
europene şi internaţionale”, a subliniat vorbi-

torul, care a arătat că există tendinţe europene
negative, cu reverberaţii şi în România – naţional-populismul şi islamismul agresiv de tip fascist. În acest context se plasează proliferarea
acţiunilor antiisraeliene, a unui lobby antiisraelian care reprezintă o formă mai elaborată a
antisemitismului. „Proliferarea acţiunilor antiisraeliene ridică probleme serioase şi constituie
o temă pentru politica externă românească şi
este nevoie de replici corespunzătoare şi aici
este importantă participarea parlamentarilor
români în luarea unor decizii care să stopeze
naţional-populismul şi islamismul fascist” , a
mai spus vorbitorul. Spre ﬁnalul discursului,
conf. univ. dr. Mircea Botescu a urat succes
candidatului dr. Aurel Vainer.
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Ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R:
ne trebuie acest deputat să ne apere interesele
Vicepreşedintele F.C.E.R.,
ing. Paul Schwartz, invitat de
preşedintele C.E.B., Erwin
Şimşensohn, moderatorul întrunirii, să vorbească despre
cea mai importantă calitate a
unui lider, aceea de a forma
echipă cu cei din jurul său, a
răspuns întâi la o altă problemă. „Mulţi mă întreabă de ce
ne trebuie nouă să avem un
deputat. Răspunsul l-am aﬂat
în primii ani de după revoluţie,
pe măsură ce am văzut în
Occident ce înseamnă să ai
o organizaţie eficientă, ce
înseamnă să ai un purtător
de cuvânt respectat şi apreciat. Atunci am înţeles ce
înseamnă să ai o cameră de
comerţ, pentru că eram obişnuit cu mentalitatea noastră că ministerul îţi dă, ministerul îţi
face, el te numeşte şi tot el te destituie. Acum,
aş spune că a avea un deputat, un purtător
de cuvânt, este la fel de important cum este
pentru o economie să aibă un sistem eﬁcient
de camere de comerţ, pentru că şi unul, şi
celălalt îţi pot apăra cum se cuvine interesele”.
Cu modestie, vicepreşedintele F.C.E.R.
a considerat că nu trebuie el să vorbească
despre activitatea şefului Federaţiei, pentru că
acesta a reuşit să se facă suﬁcient de cunoscut şi apreciat. „Aş dori însă să spun pentru
ce anume s-a făcut Aurel Vainer respectat,
şi cred că l-au impus corectitudinea, forţa de
muncă, gândirea limpede şi capacitatea de a
deschide drumuri şi de a găsi soluţii în cele
mai diﬁcile probleme”.
În anii 1992-1996, Paul Schwartz şi Aurel
Vainer au fost pentru prima oară colegi, şi
anume în Colegiul de Conducere al Camerei
de Comerţ şi Industrie a României. „Nu vreau

să mai vorbesc despre Aurel
Vainer, ci despre faptul că
este interesul nostru, al comunităţii evreieşti din ţară,
să îl susţinem în alegerile
parlamentare. Dar, pentru
prestigiul de care se bucură
peste hotare, cred că este şi
interesul populaţiei majoritare
să îl susţinem”.
Pentru cei care vor dori să
îl voteze pe dr. Aurel Vainer,
ing. Paul Schwartz a amintit
că respectivele persoane vor
trebui să caute pe buletinul
de vot poziţia a 14-a la Municipiul Bucureşti, iar semnul
electoral nu va ﬁ obişnuita
siglă a F.C.E.R., ci Tora,
Menora şi Steaua lui David,
iar pe aceasta va trebui să ﬁe pusă ştampila.
„Evident, a atras atenţia Paul Schwartz, nu
este permis să se mai pună ştampila şi la alt
deputat, pentru că atunci buletinul de vot se
va anula”.
În ﬁnalul intervenţiei sale, vicepreşedintele
F.C.E.R. a subscris la îndemnul făcut în deschiderea întrunirii de către dr. Aurel Vainer,
respectiv de a susţine la Senat candidatura
lui Radu Feldman Alexandru, „care niciodată
nu s-a ferit să spună că este evreu”.
„Sperăm ca România să meargă în continuare pe o linie democratică, pentru binele
întregului popor român. Principala problemă a
viitorului Parlament va ﬁ adoptarea cadrului legislativ care să favorizeze crearea de noi locuri
de muncă şi atragerea de investitori străini. Vă
rog să îi îndemnaţi să voteze pentru dr. Aurel
Vainer şi pe toţi cei care ezită să meargă la
vot, pe prietenii dvs., rude sau vecini,”, a mai
spus ing. Paul Schwartz.

Alegătorii au cuvântul

· Publicistul Teşu Solomovici: În Israel
trăiesc aproximativ 300.000 de originari din
România şi urmaşii lor, iar Aurel Vainer este
foarte cunoscut printre ei, venind des în vizită
în Israel. Acolo există o masă numeroasă de
votanţi care, cu siguranţă, îi vor da votul. „În
numele acestor câteva mii de votanţi, îi urez
mult succes în alegeri”. · Referitor la problema
negaţionismului, Gabriel Sonnenfeld a dorit
să ştie: Care va ﬁ atitudinea pe care o va avea
Aurel Vainer în viitor faţă de ieşiri ca cele ale
lui Dan Şova? · Paul Cristea: ,,Vreau să
spun câteva cuvinte în numele celor 23.000
sau poate 24.000 de votanţi (n.r. – număr
aproximativ de voturi obţinute de candidatul
F.C.E.R. în actualul legislativ), pentru că
trebuie să recunoaşteţi că majoritatea celor
care votează dr. Aurel Vainer sunt, de fapt,
români, nu evrei. Şi vreau să spun încă o dată
ce înseamnă dânsul pentru noi, ﬁindcă şi de
data aceasta am să-l votez şi colegii mei vor
face la fel. Și asta pentru că Aurel Vainer a fost
întotdeauna exponentul echilibrului, al bunului
simţ, al intereselor majore ale României, nu
numai al intereselor comunităţii evreiești.
Intervenţiile sale în Parlament, răspuns la
atâtea erori care s-au făcut acolo, sunt de
fapt atitudini pe care unii români refuză să le
arate. Încă o dată, îi doresc din toată inima
succes şi sunt sigur că, în viitorul mandat,
va continua să ﬁe un garant al dorinţelor şi al
gândirii noastre, al tuturor.” · Lazarie Anghel:
Îl cunoaşte pe Aurel Vainer din 1950, au fost
colegi atât la facultate la ASE, cât şi, câţiva
ani, colegi de serviciu la Statistică, unde au
făcut lucruri foarte frumoase pentru România.
Astfel, împreună cu Aurel Vainer, au calculat
ceea ce astăzi se numeşte PIB, pe-atunci

venit naţional sau produs
social, precum şi balanţele
de economie naţională.
În acest domeniu, Aurel
Vainer şi-a adus o contribuţie deosebită. Lazarie
Anghel a mai spus că el,
ca român bucovinean, se
angajează ca, împreună
cu familia, să-l voteze pe
Aurel Vainer · Iacob Goldstein (Gutman): „Aurel
Vainer a fost tot timpul de
o modestie exemplară, a
arătat că este evreu, iar
în Camera de Comerţ a
demonstrat că posedă
un simţ deosebit pentru
lumea afacerilor. În permanenţă am urmărit activitatea dumnealui şi
a arătat ca este un evreu pentru evrei. Avem
în faţă un luptător adevărat şi un om de omenie”. · A.Weisenberg: Admiţând că nu era
nici locul, nici momentul pentru discuţii despre
ﬁreştile aspecte negative din activitatea candidatului F.C.E.R. şi a acestei organizaţii, un alt
participant la întrunire a amintit o vorbă care
spune că „unde totul este perfect, înseamnă
că nu s-a văzut un defect” şi a cerut o discuţie
„în familie” despre neajunsurile pe care le-a
sesizat. · Sami Daihos (Israel ) a dorit să ştie
unde se votează în Israel şi pentru că vrea
să-l voteze pe Aurel Vainer.
Lya Benjamin: O anume timiditate m-a
împiedicat să iau cuvântul în şedinţa de 11
noiembrie a.c. Totuşi, simt nevoia să-mi exprim
satisfacţia pentru modul extraordinar în care
deputatul dr. Aurel Vainer a ripostat la poziţia
lui Crin Antonescu în problema minorităţilor.
Cred că un astfel de discurs s-a auzit mai
rar chiar şi în parlament democratic post-decembrist. Gândul mă duce la perioada interbelică când străluciţi parlamentari evrei s-au
confruntat cu tot atât curaj cu antisemitismul
şi xenofobia. Amintesc doar de Adolf Stern
care, în discursul său din 15 martie 1923,
combătea teza că prevederile din Constituţie
privind drepturile minorităţilor ating suveranitatea ţării. Discursul dr. Aurel Vainer l-am citit
la data respectivă în „Realitatea Evreiască”
şi m-a impresionat de atunci; dar acum,
văzându-l pe viu cu ce forţă de convingere a
pledat cauza minorităţilor, nu pot decât să-mi
exprim sincera admiraţie, văzând în dânsul un
demn continuator al parlamentarilor evrei din
perioada interbelică. (Text primit la redacţie)

În ﬁnal, moderatorul întrunirii, Erwin Şimşensohn, a mulţumit tuturor celor care au conlucrat
la succesul întâlnirii candidatului F.C.E.R. cu alegătorii din capitală, numindu-i pe Silviu Vexler
şi Silvian Horn, Ionel Horn, Peri Blănaru, Hary Milea şi Dan Singer, Teatrul Evreiesc de Stat
şi pe directoarea acestuia, Maia Morgenstern, întreaga echipă condusă de vicepreşedinte
C.E.B., Mirela Aşman, şi Jeanina Ilie.

Vainer îşi ţine întotdeauna promisiunile
Cu aceste cuvinte s-a încheiat întrunirea cu electoratul bucureştean, candidatul
F.C.E.R. parafrazând un proverb francez care
spune „a promite este nobil, a te ţine de cuvânt
este burghez”, deci „a promite este nobil, dar
a te ţine de cuvânt este Vainer”.
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România a mai răspuns unor
întrebări ale participanţilor, precizând că cetăţenii români care locuiesc în Israel sau în alte
ţări pot vota, dacă au un paşaport românesc
valabil.
Răspunzând participantului care a întrebat
care este atitudinea F.C.E.R. despre cazul
Şova, dr. Aurel Vainer a amintit că la momentul
respectiv a declarat că era atât de îndurerat
de atitudinea negaţionstă a celui care era pe
atunci parlamentarul Dan Şova, devenit între
timp ministru pentru relaţia cu Parlamentul,
încât şi-a pus chiar problema să poarte o
banderolă neagră, de doliu. „Declaraţia sa
a fost inadmisibilă şi inacceptabilă, a stârnit
multă mânie şi multă durere. Ulterior, Dan
Şova şi-a exprimat public regretul, iar la comemorarea Holocaustului în Senatul României
s-a angajat să devină un luptător împotriva
negaţionismului, având un întreg program în
acest sens. Dan Şova, împreună cu Institutul
Wiesel şi cu MCA şi cu concursul F.C.E.R., a
elaborat un proiect de modiﬁcare a Legii 107,
care condamnă antisemitismul şi negaţionismul. Cea mai importantă modiﬁcare este şi
condamnarea legionarismului. Deocamdată,
se ţine de cuvânt”, a precizat Aurel Vainer,
adăugând că îşi va ţine electoratul la curent
cu orice noi evoluţii ale acestui caz.

Aurel Vainer a explicat că semnul său
electoral, alcătuit din alăturarea unor imagini
reprezentând Tora, o menoră şi Steaua lui
David, îngemănează simbolurile dorinţei de
cunoaştere şi înţelepciunii, lumina pe care o
dorim în suﬂetele noastre şi, respectiv, însuşi
simbolul iudaismului.
Vorbind despre Steaua lui David, dr. Aurel
Vainer a subliniat universalitatea acestui simbol, pe care l-a găsit şi pe pardoseala unei
catedrale creştine, veche de 1000 de ani, din
oraşul Kiev, alături de un simbol creştin, altul
decât crucea. „Ghidul ne-a explicat că această
biserică stă sub semnul unităţii monoteiste,
dintre iudaism şi creştinism. Ca atare, putem
spune că Steaua lui David nu este numai a
evreilor, ci a tuturor oamenilor care preţuiesc
omenia, bunătatea, pacea, adevărul şi dreptatea. Acelaşi lucru îl doresc şi eu”, a declarat
Aurel Vainer, care a mai explicat că sloganul
său de campanie, Un nou început, o nouă
misiune pentru viitor, se referă la începutul
noii legislaturi. „Mă doare însă că multe lucruri
pe care le-am menţionat în discursul meu
inaugural nu s-au realizat de către fostul Parlament. Mă doare spiritul de duşmănie politică,
nu de adversitate, care a domnit în Camera
Deputaţilor. Vreau să sper că noul Parlament,
din noua legislatură, va înţelege mai mult din
lecţia aceasta a istoriei. Eu voi ﬁ un păstrător al
democraţiei, aşa cum am instaurat democraţia
şi în F.C.E.R. Eu mi-aş dori să îmi pot aduce
contribuţia modestă la oricare dintre obiectivele deja enunţate. Cum spuneam, e uşor să
promiţi, fără a îndeplini ceea ce ai zis. Eu mă
ţin întotdeauna de cuvânt”.

VOTAŢI TORA, MENORA
ŞI STEAUA LUI DAVID!
VOTAŢI AUREL VAINER,

candidatul F.C.E.R. la alegerile
parlamentare din 2012!
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