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LAUDATIO 
 

Un Umanist al Epocii Contemporane 

sau Înțeleptul în Cetatea fără Ziduri 

 
 

I. O carieră științifică și profesională prodigioasă 
 

Domnul Aurel Vainer s-a născut în localitatea Ștefănești, județul Botoșani. A 

urmat Liceul Teoretic, apoi cursurile Academiei de Studii Economice, pe care a absolvit-

o cu Diploma de Merit. A obţinut titlul de doctor în Economie în cadrul aceleiaşi 

prestigioase instituţii de învăţământ superior. A manifestat o preocupare permanentă 

pentru perfecţionare în domeniul de specialitate, privind propria formare ca pe un proces 

continuu. În termenii de astăzi, acest proces se cheamă lifelong learning şi reprezintă un 

element fundamental în reforma învăţământului superior european. Între cele mai 

relevante experienţe din cadrul formării permanente a domniei sale, se află cursurile de 

specializare în domeniul ”Marketing, Studierea pieței”, la Universitatea de Studii 

Economice, Paris-Sud și cursurile de specializare „Medierea Diferendelor Comerciale”, 

la aceeaşi Universitate din Paris. Alte cursuri de perfecţionare în domeniile 

managementul afacerilor, marketing, studierea pieţelor a urmat şi la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti.  

Domnul Dr. Aurel Vainer a dezvoltat o carieră impresionantă de-a lungul a peste 

şase decenii, în care a înregistrat rezultate remarcabile. În perioada 1962-1990, a fost 

cercetător ştiinţific gradul I la Institutul pentru Cercetarea Comerţului Interior şi al 

Turismului şi la Institutul de Cercetări Comerciale. După 1990, a fost membru în 

Comitetul Director al Asociaţiei Române de Marketing, membru în Consiliul de 

Administraţie al Trustului „Carpaţi”, al Fondului „Société Générale” pentru România, al 

World Trade Center, Bucureşti, vicepreşedinte şi prim-vicepreşedinte al Camerei de 

Comerţ şi Industrie a României, membru în Comisia de Afaceri Economice în cadrul 

Iniţiativei Central-Europene, vicepreşedinte al Societăţii Române de Statistică, 

vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, preşedintele 

Consiliului Director al Fundaţiei „Caritatea”. Domnul Dr. Vainer este deputat în 

Parlamentul României din 2004, parcurgând până în prezent trei legislaturi. În această 

calitate, a îndeplinit şi îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Comisiei de Politică 

Economică, Reformă şi Privatizare a Camerei Deputaţilor. Important de menţionat, 

pentru o perioadă de aproape un deceniu, a funcţionat ca profesor asociat în învăţământul 

universitar. Din anul 2005, este preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 

România (F.C.E.R.) şi preşedintele onorific al Asociaţiei Culturale de Prietenie România-

Israel. Între 2005 şi 2007, a fost membru în Comitetul Executiv al Congresului Evreiesc 

European. Cariera profesională a fost dublată de o prodigioasă activitate ştiinţifică şi 

academică, în spiritul unei vocaţii autentice pentru cercetare ştiinţifică.  
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Tuturor acestora li se adaugă o complexă activitate, în România și în străinătate, 

în domeniul vieții politice și al relațiilor internaționale, pe teme economice și sociale de 

anvergură globală, prezența activă și constantă în agora. În acest capitol trebuie integrate 

intervenţiile Domniei Sale la Forumul Economic de la Krynica, din Polonia (2008, 2009), 

la Forumul Economic Europa-Ucraina, de la Kiev (2010), participarea la Misiunea de 

pace a Parlamentului European în Orientul Mijlociu (Iordania, Israel, Autoritatea 

Palestiniană, Egipt), prezentarea poziţiei delegaţiei române la Iniţiativa Central 

Europeană – Dimensiunea Parlamentară (Belgrad, Montenegro etc.) şi la Reuniunea 

Mediteraneană, în perioada 2007-2011, participarea activă la Conferinţa Internaţională a 

Parlamentarilor Evrei, la Ierusalim, între anii 2010 şi 2011, participarea la Conferinţa 

Prietenilor Europeni ai Israelului, în 2011, prezenţa activă în organele de conducere ale 

Congresului Evreiesc European, Congresului Mondial Evreiesc, Consiliului 

Comunităţilor Evreieşti din Europa. Nu în cele din urmă, trebuie amintite numeroasele 

interviuri în revista Realitatea Evreiască, în presa de limbă română din Israel, Canada, 

Franţa, la posturi de Radio şi TV în România, Israel, Ucraina, Franţa etc. O carieră cu 

adevărat impresionantă de-a lungul a mai bine de jumătate de secol a unui om remarcabil, 

de mare valoare, personalitate excepţională a timpului nostru. 

În semn de recunoaștere a valorii și meritelor domniei sale, Domnul Dr. Aurel 

Vainer a primit importante distincţii pe plan naţional şi internaţional: Ordinul „Steaua 

României”, în grad de Ofiţer, Ordinul Naţional al Legiunii de Onoare, în grad de Cavaler, 

conferit de Franţa, diplome de excelenţă, numeroase alte distincţii şi diplome. Între 

acestea, se numără şi Diploma Jubiliară a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, la 

împlinirea de către Universitate, în 23 Aprilie 2015, a unui sfert de secol de existenţă în 

slujba educaţiei academice şi a cercetării ştiinţifice. 

 

 

II. O personalitate de anvergură a lumii de azi  
 

Parcurgerea formării și activității Domnului Dr. Aurel Vainer ne prezintă o 

personalitate complexă, polidimensională, a României și a lumii de azi. La realizarea 

acestei personalități concură câteva ipostaze fundamentale: specialist în economie și 

marketing, cercetător științific, autor de cărți, lucrări și articole de specialitate; 

deputat, om politic, om al cetății, promotor al valorilor democrației și ale 

umanismului; președintele Federației Comunităților Evreiești din România; 

personalitate de anvergură internațională; om de cultură, cărturar, prezență 

constantă în spațiul culturii și al spiritualității; înțelept în agora, mentor și 

îndrumător, factor de echilibru, mediator la nivelul societății în numele valorilor 

omului în cadrul diversității etnice, culturale și religioase.  

 

Pe coordonata cercetării științifice, Domnul Dr. Aurel Vainer a dezvoltat, în 

perioada 1962-2008,  o operă complexă de cercetare ştiinţifică în economia comerţului şi 

în marketing. În acest context, deţine un portofoliu ştiinţific impresionant: cinci cărţi de 

autor pe teme de comerţ interior şi marketing, circa 200 de studii şi articole pe teme 

economice în publicaţii româneşti şi străine, 50 de proiecte şi studii de marketing ca autor 

şi coautor, patru lucrări de documentare şi sinteză realizate la Biroul Parlamentar. Cartea 

cea mai recentă a domniei sale este o lucrare importantă în bibliografia de specialitate: 
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Marketing – de la concepţie, prin cercetare, la acţiune. În aria activităţii de cercetare a 

domnului Dr. Aurel Vainer, intră participarea cu lucrări la numeroase sesiuni ştiinţifice, 

din ţară şi străinătate, expuneri şi intervenţii la manifestări ştiinţifice, la evenimente, 

forumuri, simpozioane, conferințe și congrese internaționale. Competența științifică a 

Domniei sale a fost atestată, de-a lungul timpului, și prin rolurile cheie pe care le-a 

îndeplinit în activitatea profesională, în domeniile de specialitate.  

 

Ca deputat în Parlamentul României (din 2004) și ca Vicepreşedinte al 

Comisiei pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare a Camerei Deputaţilor 
(din 2008), domnia sa militează pentru principiile democrației și statului de drept, pentru 

drepturile universale ale omului, pentru valorile umanismului contemporan, care pun în 

centrul lor individul și societatea. Temele constante ale activității complexe pe care o 

desfășoară privesc: promovarea păcii, toleranței, a conviețuirii pașnice, armoniei sociale 

și umane, respectarea diversității de rasă, etnie, religie, gen și a alterității, combaterea 

xenofobiei, urii, rasismului, intoleranței, extremismelor de orice fel, a manifestărilor 

neconforme cu valorile europene și universale. În aria priorităților de viziune și acțiune 

ale domniei sale intră respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale individului, 

între care dreptul la educație, la dezvoltare și integrare socială, egalitatea de șanse și de 

gen, libertatea religioasă dețin o poziție privilegiată. 

Într-o lume a diversității și a globalizării, sfâșiată de tendințe contrare, în care 

paradigma concidentia oppositorum nu funcționează întotdeauna, este esențial ca omul să 

aibă repere, modele și idealuri în evoluția sa. Domnul Aurel Vainer este un susținător al 

acestei perspective care dă o șansă omului în prezent și în viitor, într-o epocă de mari și 

rapide transformări, care, uneori, par să pună ființa umană pe plan secund. Domnia sa 

este profund preocupat de educație, în toate dimensiunile acesteia, intelectuală, morală, 

socială, civică, spirituală, religioasă, de condițiile care se acordă, de la nivelul statului, 

copiilor și tinerilor, noilor generații. Pentru aceste valori, militează de pe poziția de 

deputat în Parlamentul României. Recent (martie, 2015), domnia sa a primit o scrisoare 

de la PF Daniel, în care Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îl felicită pentru 

”contribuția în ceea ce privește necesitatea și relevanța educației religioase a copiilor și 

tinerilor din România”, pentru ”deschiderea și dăruirea față de păstrarea și de promovarea 

valorilor educaționale autentice ale poporului român”.  

În dubla calitate a domniei sale de parlamentar român și de Președinte al 

Federației Comunităților Evreiești din România, Domnul dr. Aurel Vainer desfășoară o 

activitate complexă și susținută, prin implicarea activă în viața cetății, în forul legislativ 

al țării, prin participarea la manifestări de amploare în lumea evreiască internațională, 

prin organizarea, în parteneriat cu instituții de marcă, a unor dialoguri inter-religioase 

care reunesc diversitatea sub semnul unității în spiritul valorilor comune, prin participarea 

la evenimente comunitare, prin prezentarea de comunicări la sesiuni științifice, la 

conferințe pe teme de interes global. 

Un eveniment cu semnificații speciale și cu o rezonanță spirituală aparte în care s-

a implicat Domnul Aurel Vainer, ca organizator și vorbitor, a fost Simpozionul 

interreligios ”Diaspora – o realitate a societății actuale”, desfășurat în mai 2012, la 

București, organizat de Patriarhia Română, Sapir Center din Ierusalim și Federația  

Comunităților Evreiești din România, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. 

Tema simpozionului a fost păstrarea identității naționale prin educație și credință, în 
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condițiile în care păstrarea și afirmarea identității constituie calea supraviețuirii și 

dezvoltării unui popor. Președintele Dr. Aurel Vainer a subliniat, în acel context, rolul 

fundamental al religiei și al credinței în conștiința de sine, în formarea identității 

individului și în conștiința apartenenței la o comunitate și la o națiune.  

În plan internațional, președintele și deputatul Dr. Aurel Vainer participă la 

evenimente care reunesc elite politice și intelectuale, pe teme majore, de importanță 

regională și globală. Între acestea, s-au numărat: Conferința Internațională Prezidențială a 

Israelului, intitulată Tomorrow, the Future, inițiată de președintele Israelului, Reuven 

Rivlin, Ziua Internațională a Holocaustului, comemorată de Parlamentul European, la 

Bruxelles, la care președintele și deputatul F.C.E.R. a participat la invitația președintelui 

Congresului European Evreiesc (CEE), Moshe Kantor, Forumul Global din Washington 

DC,  Simpozionul pe tema dialogului ideo-musulman din Europa, din septembrie 2012 și 

multe altele.  

Domnul Aurel Vainer este un ambasador al  păcii, al valorilor universale, care 

trebuie să guverneze lumea, al cooperării și bunei-înțelegeri. În februarie 2015, a făcut 

parte dintr-o delegație parlamentară care a participat la un eveniment de anvergură 

internațională, cu profunde implicații umane: Forumul Internațional ”Let My People 

Live!”,  desfășurat la Praga și Terezin. Organizat la inițiativa Congresului Evreiesc 

European (CEE), a președintelui CEE, Moshe Kantor, și a președintelui Parlamentului 

European, Martin Schultz, Forumul a concentrat participarea reprezentanților a 45 de 

state europene, dar și din SUA și Canada. În aceeaşi lună, Domnul Aurel Vainer a făcut 

parte dintr-o delegație a Camerei Deputaților care a efectuat o vizită în Israel. În acest 

cadru, a avut întâlniri la cel mai înalt nivel cu personalități de marcă ale lumii 

contemporane precum Reuven Rivlin, Președintele Statului Israel, Shimon Peres, un 

politician cu valoare de simbol al Israelului, Yuli Edelstein, Președintele Knesseth-ului și 

Patriarhul Ierusalimului Teofil al III-lea. 

 

Ca Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.), 

din anul 2005, activitatea domnului Aurel Vainer este guvernată de înțelepciune, 

echilibru, umanism, atitudine democratică, transparență, deschidere spre cooperare, 

dinamism, dorința de a realiza proiecte importante pentru comunitate. Este o activitate de 

mare complexitate, care se desfășoară atât pe plan național cât și internațional.  

În plan intern, un proiect major al președintelui F.C.E.R. este reabilitarea 

moștenirii istorice evreiești din România, a patrimoniului de cult, în mod prioritar a celor 

87 de sinagogi. În acest cadru larg de acțiune, un proiect de mare importanță a vizat 

consolidarea și restaurarea din punct de vedere funcțional și estetic a Templului Coral, 

edificiu cu înaltă valoare simbolică al comunității evreilor din România. Operațiunea de 

reabilitare a durat opt ani și s-a desfășurat, într-un exemplar exercițiu de solidaritate, cu 

sprijinul Guvernului României, Primăriei Municipiului București, Fundației Caritatea și 

al Joint România. Templul Coral a fost reinaugurat de Hanukkah, Sărbătoarea Luminilor, 

pe 16 decembrie 2014, ”sub semnul unei largi deschideri, deopotrivă pentru evrei și 

neevrei, pentru cetățenii României, ai Europei și ai lumii”, după cum a afirmat 

președintele Aurel Vainer. Pe lângă valoarea lui spirituală și religioasă, Templul Coral 

este astăzi o bijuterie arhitecturală și estetică. În spiritul respectului reciproc și al 

conviețuirii interconfesionale pașnice, în mesajul transmis la acest mare eveniment, PF 

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a afirmat: ”Sărbătoarea Luminii și a 
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Reînoirii, Hanuka 5775, are o semnificație deosebită întrucât, cu acest prilej, Templul 

Coral din București este reinaugurat, după ample lucrări de restaurare. Aprinderea celor 

opt lumânări reprezintă simbolic ajutorul divin ceresc, lumina speranței, dar și lumina 

dorinței împlinite, pentru restaurarea acestui edificiu încărcat de spiritualitate și istorie al 

comunității evreiești din România.”   

Obiectivul principal, căruia Președintele F.C.E.R. își subsumează activitatea, 

este promovarea toleranței și a respectului reciproc la nivelul diversității sociale, 

culturale și religioase. În acest cadru conceptual și practic, domnia sa se implică activ, 

luând atitudine împotriva oricăror atitudini, tendințe ori acte de extremism, de ură, 

xenofobie, rasism, antisemitism, radicalism, manifestări de discriminare oriunde s-ar 

produce acestea. Este un efort exemplar, un act de responsabilitate în fața societății și a 

istoriei, bazat pe ideea că tragediile, ororile și coșmarul nu trebuie să se repete. Această 

atitudine prezintă o valoare și o relevanță speciale astăzi, când lumea se confruntă cu noi 

crize politice, militare, economice şi sociale. În direcția preocupării prioritare pentru 

colaborare și conviețuire armonioasă, Federația a dezvoltat un proiect intitulat simbolic 

”Podurile Toleranței”. Una dintre activitățile acestuia a fost masa rotundă ”Contribuția 

evreilor la dezvoltarea României”, condusă de dl. Aurel Vainer. Este o temă căreia 

domnia sa îi acordă o atenție cu totul specială. Președintele F.C.E.R. este un promotor al 

contribuției evreilor la dezvoltarea și progresul civilizației și culturii românești. Este 

vorba de o contribuție remarcabilă, în care se regăsesc nume de prestigiu din domeniile 

științei, cercetării, culturii și artei. Nu există o probă mai grăitoare și mai substanțială a 

faptului că toleranța, pacea, conviețuirea, armonia sunt nu numai posibile în spațiul 

românesc, dar și că ele formează terenul fertil pentru dezvoltare la nivelul unei națiuni. 

Pacea şi înţelegerea ridică ziduri inexpugnabile în fața răului. 

În ideea că istoria nu trebuie uitată, dl Aurel Vainer a susținut proiectul realizării 

la București a Memorialului Holocaustului, inaugurat în 8 octombrie 2009, ca o prezență 

simbolică a istoriei în existența noastră și ca un avertisment perpetuu față de ororile 

trecutului.  

Pe plan internațional, Președintele Federației Comunităților Evreiești din 

România desfășoară o activitate intensă, cu participări la evenimente de anvergură, vizite 

oficiale, reuniuni, summit-uri, forumuri, congrese, conferințe, simpozioane, seminare etc. 

La acest nivel, Dr. Aurel Vainer este purtătorul mesajului ferm al luptei pentru 

combaterea xenofobiei, antisemitismului, rasismului, urii, intoleranței, a extremismului 

de orice fel, a naționalismului exacerbat și a tendințelor totalitare, de orice nuanță ar fi 

acestea. În context, Domnia Sa subliniază importanța memoriei, a cunoașterii istoriei, 

pentru ca trecutul să nu poată fi vreodată reeditat, pentru ca generațiile prezente și 

viitoare să fie conștiente de perioadele și evenimentele nefaste ale omenirii, să dea curs 

principiilor universale ale umanismului, să construiască o societate și o lume pe 

fundamentul valorilor umane, să pună mai presus de toate omul, oamenii, indiferent de 

rasă, naționalitate, etnie, religie. Acest mesaj este dublat de apelul pe care Președintele 

Vainer îl face la nivel internațional pentru pace și toleranță, pentru respect și înțelegere, 

pentru dreptul la identitate și dezvoltare liberă, pentru diversitate și conviețuire sub 

semnul păcii și al armoniei.  

Unul dintre proiectele importante asumate de Președintele F.C.E.R. este Muzeul 

de la Rosh Pina, dedicat evreilor originari din România. Rosh Pina este o localitate din 

nordul Israelului, înființată de 30 de familii de evrei din România în 1882. Prin acest 
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muzeu de istorie și spiritualitate, președintele F.C.E.R. dorește să prezinte cetățenilor 

Israelului și ai lumii contribuția evreilor români la dezvoltarea civilizației în România și 

în Israel.   

 

Domnul Aurel Vainer este un intelectual din speța cărturarilor umaniști, 

preocupați de cunoașterea adâncă, substanțială. O fotografie emblematică îl arată între 

rafturi cu tomuri groase, impozante, un înțelept iluminat de lumina și bucuria cunoașterii. 

Spirit al reflecției profunde, domnia sa este atașat de temele fundamentale ale existenței și 

ale omului în relația lui cu Dumnezeu. 

Una dintre cele mai importante teze ale domniei sale afirmă faptul că existența 

umană în aspectele ei fundamentale, relația omului cu Dumnezeu, constituțiile și legile 

din multe țări ale lumii au drept fundament Cele zece porunci, scrise pe Tablele Legii, pe 

care Dumnezeu i le-a dat lui Moise pe Muntele Sinai. Este o perspectivă esențială și 

comprehensivă care ne revelează un adevăr tulburător: avem în Cartea Sfântă și în 

Decalog un fundament comun în relația teandrică, în comunicarea și comuniunea noastră 

cu Dumnezeu, dar și în colaborarea dintre civilizații, culturi, religii și dintre oameni. Cele 

zece porunci, spune domnia sa, ”sunt perfecte și sunt universal valabile nu numai în 

spațiu, ci și în timp”. Ne amintim o afirmație făcută cândva de Papa Ioan Paul al II-lea: 

”Evreii sunt frații noștri mai mari”. Este o invitație la respect și la iubire fraternă, făcut de 

o mare personalitate a istoriei contemporane. 

Doctorul Aurel Vainer participă la evenimente culturale, la dezbateri, mese 

rotunde, seminare, lansări de carte, la congrese, conferințe, simpozioane științifice, la 

manifestări spirituale și religioase organizate în spațiul cultural și științific românesc și 

internațional. Un astfel de eveniment, recent, în cadrul căruia Președintele F.C.E.R. a 

avut rolul de moderator, l-a constituit lansarea lucrării Biblia și metalurgia, de dr. Strul 

Moisa, profesor la Beer Sheva, carte apărută la Editura Hasefer, care deschide o 

perspectivă inedită în universul tematic al Cărții Sfinte. 

De pe poziția de intelectual și cărturar, edificată pe o operă și pe o atitudine 

exemplară față de cunoaștere, Dr. Aurel Vainer și-a câștigat un statut spiritual înalt, de 

mentor și îndrumător, de spiritus rector pentru comunitate și societate. De la înălțimea și 

prestigiul înțelepciunii sale, Domnia sa este un factor de echilibru, un mediator la nivelul 

societății în numele valorilor omului în interiorul diversității etnice, culturale și 

religioase. Înțeleptul în Cetate este sintagma care sintetizează calitățile și statutul 

Domniei Sale în lumea de azi. 

 

 

III. O conștiință vie a timpului nostru  
 

De-a lungul celor 25 de ani de după întoarcerea la libertate, Dr. Aurel Vainer a 

luat parte activ la construirea democrației în România, la edificarea unui stat de drept, 

guvernat de valori europene. Din ipostaza de om politic, a asumat un rol de factor activ în 

agora pentru valorile umanismului, pentru toleranță, pace şi înțelegere. Astăzi, la vârsta 

deplinei maturități, activează neobosit, pe plan național și internațional, pentru idealurile 

la care a visat toată viața, pentru comunitatea din care face parte și pentru România.  

Trăind istoria și reflectând la sensurile ei, chiar când orice logică dispăruse sub 

conul de umbră al absurdului, Dr. Aurel Vainer a ales să fie și actor al acesteia, să se 
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implice și să contribuie la evoluția societății, asumând un rol de mare importanță și 

responsabilitate în agora. A preferat astfel să coboare în mijlocul comunității decât să stea 

în Turnul de Fildeș al intelectualului, să vină în viața Cetății și între oameni, să asume 

roluri dificile, să construiască prin implicare personală. A înțeles să-și dedice viața 

vindecării răului istoric și edificării prin educație, prin preceptele democrației, prin 

promovarea păcii și a înțelegerii. Construindu-și filosofia pe aceste principii, și-a făcut 

din lupta pentru valorile omului sensul existenței. 

Domnul Aurel Vainer este un umanist, atașat de oameni, empatic cu 

speranțele și idealurile lor. O afirmație, simplă și esențială, stă mărturie pentru această 

dimensiune profund umană a personalității sale: ”Mie îmi plac oamenii, indiferent din 

ce categorie socială provin, nu fac distincție între grade și ierarhii; am întâlnit foarte 

mulți oameni adevărați.”  

Domnul Dr. Aurel Vainer este astăzi o personalitate de anvergură internațională, 

respectată pentru meritele și valoarea Domniei Sale, pentru ceea ce reprezintă, pentru 

mesajul de un profund umanism pe care îl transmite lumii. Undeva, Domnia Sa face o 

tulburătoare confesiune, un act exemplar de conștiință și de suflet: ”Sunt mândru că 

sunt român evreu, născut în România, crescut și trăit în România și care am 

România patria de naștere și, în același timp, am și o patrie ancestrală – Țara 

Sfântă. Dar sunt total dedicat și devotat României. (...) Pot să spun că, ori de câte ori 

am fost plecat reprezentând comunitatea de afaceri din România sau cu alte 

prilejuri, am simțit că trebuie să îmi fac datoria până la capăt, să vorbesc frumos, să 

conving în favoarea României și să știu că n-are de ce să îmi fie rușine că sunt 

român.” Impresionantă mărturisire a unei mari personalități, a unei conștiințe vii a 

istoriei, a unui om care nu-și uită patria.  

 Om al cărții și om al cetății, preocupat de înțelepciune și de cunoaștere, dedicat, 

în același timp, acțiunii pentru binele semenilor, domnia sa este astăzi unul dintre cei mai 

importanți promotori, în spațiul nostru, dar și în cel internațional, ai principiilor și 

valorilor umanismului, care militează și acționează pentru democrație, justiție 

socială, echitate, respect reciproc, toleranță, diversitate, dreptul la identitate al 

tuturor indiferent de origine, rasă, etnie ori religie. În viziunea sa, educația și religia 

joacă un rol fundamental în formarea ființei umane în spiritul acestor valori și în 

edificarea societății. În același sens, prin opera pe care o desfășoară, luptă împotriva 

discriminării, xenofobiei, urii, rasismului, extremismului de orice fel. Doctorul Aurel 

Vainer este un om al păcii, un înțelept în cetate, care probează o înțelepciune 

solomonică, un vizionar în edificarea unui viitor comun sub zodia înaltă a 

umanismului și a păcii universale. Lider și mentor de anvergură internațională, este 

omul care își dedică viața idealurilor dintotdeauna ale ființei umane, într-un timp în care 

se vorbește din ce în ce mai mult de Noul Umanism și Alianța Civilizațiilor.  

Pacea, toleranța și conviețuirea armonioasă, solidaritatea, fraternitatea și iubirea 

sunt idealurile către care trebuie cu toții să tindem. Ele sunt nu numai posibile, dar au 

șansa să devină realități ale existenței noastre comune, sub auspicii divine, cu oameni 

precum Președintele Aurel Vainer, un Umanist al zilelor noastre și al lumii de azi.  

 

Hotărârea Senatului Universității de a acorda titlul academic Doctor Honoris 

Causa Domnului Dr. Aurel Vainer exprimă înalta apreciere a Universității Titu 

Maiorescu față de valoarea și meritele Domniei Sale, probate de-a lungul unei 
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activități prodigioase. Ilustru promotor al principiilor și valorilor umanismului și 

democrației, al respectului reciproc, al toleranței etnice, religioase, culturale și 

spirituale, al conviețuirii pașnice, al păcii și armoniei în interiorul diversității, 

Domnul Dr. AUREL VAINER este o personalitate a României și a lumii, o 

conștiință vie a timpului nostru, un mare umanist contemporan, recunoscut și 

respectat pretutindeni. Universitatea Titu Maiorescu este onorată și privilegiată să-i 

acorde înaltul titul academic Doctor Honoris Causa și să-i înscrie numele în Cartea 

de Onoare a Universității. 
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