
Întâlnirea între candidaţii la funcţiile de conducere a 
Federaţiei în mandatul 2010– 2015 şi delegaţii din partea 
comunităţilor din Transilvania şi Moldova la Congresul al 
II-lea al F.C.E.R. s-a derulat la C.I.R. – Cristian. Invitaţi 
- doi tineri colaboratori apropiaţi ai preşedintelui Fede-
raţiei, dr. Aurel Vainer, şeful de Cabinet al preşedintelui, 
ec. Silvian Horn, şi responsabilul voluntar în probleme 
de informatizare, Silviu Wexler. După ce au fost aleşi 
decanii de vârstă care să conducă întrunirea – prof. dr. 
arh. Tiberiu Benedek şi ing. Pincu Kaiserman –, a fost 
stabilită ordinea prezentărilor: 1. candidaţii la Consiliul 
de Conducere al F.C.E.R.; 2. candidaţii la Comisii; 3. 
candidaţii la funcţiile de secretar general, vicepreşedinte 
şi preşedinte. A fost evidenţiat gradul sporit de democra-
ţie în relaţiile dintre Federaţie şi comunităţi (ing. Pincu 
Kaiserman – Iaşi; ing. Felix Koppelmann – Oradea). 

Înaintea începerii prezentărilor au fost făcute câteva 
precizări şi recomandări. Astfel, dr. A. Elias a arătat că 
elementele determinante pentru alegerea unui candidat 
trebuie să fi e pregătirea profesională şi aspectul său 
moral. Iancu Isidor (preşedinte Dorohoi) a cerut ca cei 
care candidează să arate ce-au făcut pentru comunităţile 
lor şi dacă îi preocupă soarta acestora în viitor.

Candidaţii pentru 
Consiliul de Conducere 

au vorbit despre intenţiile lor
Candidaţii pentru Consiliul de Conducere au fost 

incluşi în două liste separate - cea a preşedinţilor şi cea 
a celorlalţi membri ai Federaţiei. Primii au fost audiaţi cei 
de pe a doua listă.  Din succintul C.V. prezentat de dr. 
ing. José Blum a reieşit că are vocaţie tehnică teoretică 
(a lucrat în cercetare de profi l – mecanică agricolă) şi 
de coordonator: în domeniul de specialitate şi în actuala 
ipostază de şef al Ofi ciului Relaţii, Cultură, Informatizare 
şi Consilier al preşedintelui, calitate în care supervizează 
activitatea C.S.I.E.R., Editurii Hasefer, revistei Realitatea 
Evreiască, Bibliotecii „Dr. Al. Şafran” din capitală, muze-
elor evreieşti din Bucureşti şi din ţară. Jurist Edi Kupfer-
berg, coordonatorul problemelor de educaţie iudaică din 
cadrul Ofi ciului Rabinic, a pus accentul pe programele şi 
proiectele pe care le-a realizat şi le realizează în acest 
domeniu,amintind în acest sens Festivalul ”Euroiudaica” 
de la Sibiu şi, în pregătire, Festivalul idiş care va avea 
loc în toamnă, cu prilejul Zilei europene a culturii iudaice. 
Directorul economic, ec. Ovidiu Bănescu, a vorbit des-
pre strădania de dinamizare a bugetului Federaţiei, de 

administrare a resurselor fi nanciare în condiţii de criză, 
arătând că reuşita depinde de gradul de devotament, 
energie, exigenţă şi autoexigenţă în atingerea ţintei. 
Publicista Iulia Deleanu a arătat că prin activitatea sa la 
Revista Cultului Mozaic şi apoi la Realitatea Evreiască 
poate afi rma că  în întreaga ei viaţă a fost implicată în 
viaţa comunitară. Dr. Irina Cajal, legatară a părinţilor ei, 
doamna Bibi şi regretatul acad. Nicolae Cajal, fost pre-
şedinte al F.C.E.R., de la care a învăţat bucuria facerii 
de bine, este în prezent subsecretar de stat în Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, funcţia creându-i noi 

oportunităţi de sprijin în eforturile F.C.E.R. de prezervare 
şi refacere a patrimoniului sacru evreiesc. Domnia sa a 
venit la comunitate acum 51 de ani şi „24 din 24 de ore” 
are „telefonul deschis” pentru a ajuta oameni în suferinţă. 
Arh. Tiberiu Benedek a arătat cum şi-a fructifi cat califi ca-
rea profesională şi experienţa, de aproape 50 de ani, ca 
arhitect, decan, profesor universitar  în cadrul Federaţiei. 
Acum este consilier şi chiar dacă nu va fi  ales în Consiliul 
de Conducere, îşi va continua activitatea. Realizatoarea 
emisiunii „Şalom” de la TVR Cluj, Andreea Ghiţă, are 
şi virtuţi ştiinţifi ce (a fost cadru didactic la Facultatea 
de Fizică a Universităţii clujene). Prin natura emisiunii, 
având în vizor viaţa evreiască din România, domnia sa 
s-a apropiat mult de viaţa comunitară clujeană şi zonală, 
prezentă, întotdeauna, la evenimente importante, „prinse 
la cald” din actualitatea evreiască din ţară. La propunerea 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a fost aleasă 
membru supleant în Consiliul de Administraţie al TVR. 
Din intenţiile economistului Natan Neta, israelian revenit 
în România şi preocupat de desfăşurarea vieţii iudaice 
în Federaţie (trebuie pus un accent mai mare pe viaţa 
religioasă), menţionăm faptul că va încerca să aducă 
mai mulţi israelieni în comunitate. Domnia-sa a subli-
niat de asemenea necesitatea întăririi legăturilor dintre 
generaţii, deoarece din rândurile tinerilor se vor recruta 
viitorii conducători. Dr. Mona Bejan, directoarea Centrul 
de Ajutor Medical (C.Aj.M.) al F.C.E.R., cu masterat în 
medicină generală, are calităţi profesionale, manageriale 
(a absolvit un curs de management medical) şi, înainte 
de a lucra la C.Aj.M., a fost coordonatoare în reţeaua 
medicală pentru provincie a D.A.S.M. Dr. Alexandru 
Florian, director executiv al Institutului „Elie Wiesel”, a 
menţionat că, studiind lista de candidaţi, a constatat că 
din cei 24 pentru Consiliul de Conducere, peste 90 la 
sută sunt salariaţi ai Federaţiei, el fi ind una dintre puţinele 
excepţii. În ceea ce-l priveşte, de aproape un deceniu 
s-a implicat prin scris în problemele comunităţii evreieşti. 
În condiţiile în care negarea celor două elemente ale 
identităţii evreieşti – istoria poporului evreu şi experinţa 
antisemitismului şi Holocaustului - sunt din ce în ce mai 
răspândite în Europa, prin lucrările sale a încercat să de-
monteze miturile antisemitismului. A decis să candideze 
în Consiliul de Conducere pentru a susţine activitatea 
Federaţiei în combaterea antisemitismului şi în păstrarea 
memoriei Holocaustului. Andrei Seidler, director al JCC 
Oradea, dar şi dirijorul formaţiei de muzică klezmer, a 
adus faimă comunităţii din care face parte prin participa-
rea plină de succes a formaţiei la Festivaluri de muzică 
klezmer din Israel şi Argentina, 
cu o remarcabilă contribuţie 
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la JCC – Oradea, primul Centru 
Comunitar Evreiesc din România, 

împărtăşind din experienţa sa celorlalte JCC-uri din ţară, 
înfi inţate ulterior. Ziarista Eva Galambos, cu îndelungată 
experienţă în presă, specializată în politică externă, 
exercitând, după 1989, funcţia de redactor şef adjunct la 
Rompres, este în prezent unul dintre redactorii de bază 
ai „Realităţii Evreieşti”, colaborând, în acelaşi timp, şi 
la ziarul „Adevărul”. Este interesată de viaţa comunită-
ţilor evreieşti din ţară şi, în cadrul actualului Consiliu, a 
activat ca membră în Comisia F.C.E.R. de combatere a 
antisemitismului şi negării Holocaustului. Crede că prin 
experienţa dobândită va putea ajuta munca Federaţiei.

Se prezintă şi preşedinţii de comunităţi
Erwin Şimşensohn (preşedintele C.E.B.)  conside-

ră că este important ca în Consiliul de Conducere să 
participe reprezentanţii tuturor vârstelor. Nou alesul 
preşedinte al C.E. Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, s-a re-
marcat atât în domeniul profesional (a pus bazele secţiei 
energetice a Întreprinderii de Tricotaje - Iaşi, pe care a 
şi condus-o, a fost şef al secţiei mecano-energetice) cât 
şi comunitar (a fost secretar al C.E. Iaşi, una din cele 
mai mari comunităţi din ţară, calitate în care a cunoscut 
toate problemele acestei comunităţi). Ing. Tiberiu Roth 
(Comunitatea Braşov) a recunoscut că este un câr-
cotaş dar, într-o adunare univocală, este nevoie şi de 
voci critice, a apreciat domnia-sa. De aceea şi-a depus 
candidatura pentru Consiliu şi nu şi-a depus candida-
tura pentru funcţia de preşedinte. Dr. în chimie, Robert 
Schwartz, nou ales preşedinte al C.E. Cluj, s-a distins în 
munca de cercetare şi în activitatea socio-politică, fi ind 
asistent al senatorului U.D.M.R., Eckstein Kovacs Peter. 
Este conştient de răspunderea care-i revine ca preşe-
dinte al uneia din comunităţile mari din ţară. Prof.David 
Iosef (Comunitatea Botoşani) a vorbit despre direcţiile 
principale în care a acţionat ca preşedinte de comuni-
tate - ajutorarea asistaţilor, menţinerea vieţii religioase, 
relaţii bune cu populaţia românească şi cu toate etniile. 
Preşedintele C.E. Dorohoi, prof. Iancu Isidor, intervie-
vatul rubricii „Faţă în faţă” din numărul pe iunie al R.E., 
a considerat declaraţiile din interviu drept carte de vizită 
pentru îndelungata sa activitate comunitară ca ofi ciant 
de cult, administrator al C.I.R. – Borsec, lider comunitar, 
dovedind, deopotrivă, cunoştinţe de religie mozaică şi 
abilităţi de manager. Ing. Felix T. Koppelmann (Oradea) 
a afi rmat, de asemenea, că în interviul publicat în R.E. 
s-a scris totul despre el şi intenţiile lui ca preşedinte al 
Comunităţii orădene. Se consideră un evreu matur şi 
responsabil; de aceea îi pare rău că la această adunare 
nu au venit toţi preşedinţii care candidează deoarece în 
preajma unui congres se discută condiţiile în care ac-
tivează Federaţia,iar soarta evreimii va trece, aşa cum 
este fi resc, în mâinile reprezentanţilor comunităţilor, care 
vor avea un cuvânt decisiv dar şi datorii şi răspunderi. 
Vorbitorul a apreciat că toţi candidaţii au capacitatea de 
a face faţă îndatoririlor şi a lansat un apel delegaţilor să-i 
găsească pe cei 14 preşedinţi care vor conduce Fede-
raţia. Ec.Hary Vigdar (Bacău) şi-a prezentat activitatea, 
cu accent pe contribuţia lui personală în supravegherea 
producţiei de alimente caşer şi în tăierile rituale.

Opiniile candidaţilor pentru 
Comisiile de Cenzori şi de Etică

Ec. Marcel Sterescu, candidat pentru Comisia de 
Cenzori, a expus direcţiile prioritare în vederea exercitării 
activităţii de cenzor: diminuarea cheltuielilor, diminua-
rea debitorilor, obţinerea de fonduri europene pentru 
repararea sinagogilor. Învelind – aşa cum obişnuieşte 
- buchetul de observaţii serioase în foiţa zâmbitoare a 
umorului, dr. Alexandru Elias a opinat că un membru al 
Comisiei de Etică, unde a candidat ca preşedinte, trebuie 
să manifeste corectitudine, curaj al opiniei şi respectarea 
regulilor democratice. De asemenea trebuie să adopte o 
atitudine fermă faţă de cei care încearcă să obţină bunuri 
materiale în contul funcţiei. Domnia-sa a subliniat nece-
sitatea de a stabili ce înseamnă etica evreiască şi a cerut 
modifi carea unor reglementări în cadrul Comisiei. Prof. 
univ. dr. Ştefan Cazimir, important istoric şi critic literar, 
cunoscut, mai ales, pentru studiile dedicate operei lui 
Caragiale, candidat la funcţia de preşedinte al Comisiei 
de Etică şi Mediere a F.C.E.R., a pornit de la rizibil-pe-
dantul ca şi folosit, deseori, când nu-şi are locul, pentru 
a vorbi despre activitatea domniei sale „ca şi” deputat 
F.C.E.R., atunci când Federaţia n-a avut reprezentant 
ales în Parlament. Deputat în două legislaturi, prof. dr. 
Ştefan Cazimir a făcut parte din delegaţia parlamentară 
română care a vizitat Israelul şi a ţinut o cuvântare în 
ebraică în Knesset, la Primăria din Tel Aviv, ca invitat la 
o emisiune de televiziune israeliană, a primit o delegaţie 
ofi cială israeliană la Parlamentul României, adresân-
du-li-se oaspeţilor în ebraică. Există etică umană, nu 
evreiască, a menţionat domnia sa. 

Candidaţii la funcţiile de 
secretar general şi vicepreşedinte: 

retrospective, proiecte, întrebări
Ing. Albert Kupferberg a arătat că anii pe care i-a 

petrecut ca inspector general i-au ajutat la stabilirea 
legăturilor cu comunităţile. După ce a fost ales, la 
congresul I, ca secretar general, a lucrat în echipă cu 
preşedintele şi vicepreşedintele F.C.E.R., ocupându-se 
de probleme de patrimoniu, resurse umane şi juridice. 
În eventualitatea unui nou mandat, ar dori să intensifi ce 
activitatea legată de exploatarea patrimoniului şi cea 
de strângere a chiriilor pentru a-i elimina pe datornici. 
De asemenea, în ceea ce priveşte resursele umane, 
va încerca să schimbe raportul dintre salariaţi şi cola-
boratori.Ca membru la fundaţia „Caritatea”, ar dori să 
atragă mai multe sponsorizări. Coordonatorul pe ţară al 
C.I.R.-urilor F.C.E.R., Ivan Truţer, candidat la funcţia de 
secretar general al Federaţiei, s-a remarcat în activitatea 
politică: a fost membru fondator şi a deţinut funcţii de 
conducere în Consiliul Minorităţilor Naţionale. Domnia 
sa a adus importante servicii României prin intermediul 
foştilor preşedinţi ai F.C.E.R., Şef Rabin dr. Moses Rosen 
z.l. şi acad. Nicolae Cajal z.l. În 1995, Ivan Truţer a fost 
purtător al mesajului conducerii României către primul 
ministru de atunci al Israelului, Yitzhak Rabin z.l. Cu spri-
jinul conducerii F.C.E.R., în parteneriat cu Joint-ul, având 

o bună colaborare cu directorul economic, ec. Ovidiu 
Bănescu, şi cu preşedinţi de comunităţi din ţară, domnia 
sa a restaurat fostele case de odihnă ale Federaţiei la 
parametrii modernităţii. Ivan Truţer a apreciat că F.C.E.R. 
este singura organizaţie a minorităţilor naţionale cu statut 
recunoscut de guvern, ceea ce înseamnă mult în proble-
ma recunoaşterii proprietăţilor evreieşti. Dr. Alexandru 
Elias a ridicat problema unei restanţe a candidatului la 
chirie către F.C.E.R. Ivan Truţer a răspuns că restanţa 
se datorează costurilor ridicate pentru medicamentele pe 
care este nevoit să le folosească. Prof. univ. dr. Ştefan 
Cazimir a susţinut că, în materie de etică, e necesar 
să ne concentrăm asupra unor situaţii mai grave. Prof. 
Iancu Isidor l-a întrebat pe actualul secretar general, 
ing. Albert Kupferberg, dacă are de mulţumit fostului 
secretar general şi preşedinte interimar al F.C.E.R., av. 
Iulian Sorin, întrebare la care a primit răspuns afi rmativ. 

Dezbateri aprinse în jurul 
unei candidaturi

În prezentarea sa, candidatul pentru funcţia de vice-
preşedinte, ec. Corneliu Weiss a arătat că prin experienţa 
sa managerială, dobândită timp de 36 de ani, ar putea 
aduce multe foloase Federaţiei, mai ales la partea eco-
nomică, la îmbunătăţirea exploatării bunurilor. El şi-a 
exprimat dorinţa de a activa în cadrul Federaţiei pentru 
ca lumea să-l cunoască iar el să reprezinte o opţiune. 
Preşedintele F.C.E.R., dr. A.Vainer, l-a întrebat de ce , de 
când a revenit din Israel, nu a făcut mai mult pentru Fe-
derţie şi  ce înseamnă mesajul trimis tuturor candidaţilor 
şi delegaţilor în care critică diferite aspecte ale modului în 
care se desfăşoară activitatea economică în Federaţie. 
Alţi vorbitori (A.Ghiltman, M.Sterescu, I. Schnabel, Irina 
Cajal) i-au reproşat candidatului lipsa de informare în 
acest domeniu, răspândirea unor zvonuri neadevărate 
legate de F.C.E.R. şi au cerut lămuriri despre contractul 
cu Căminul Băluş. Directorul economic, ec. Ovidiu Bă-
nescu, a arătat că, prin acţiunile domniei sale,  Corneliu 
Weiss lezează buna credinţă a conducătorilor Federaţiei. 
Candidatul a replicat că a încercat să acţioneze în limitele 
permise de Federaţie, nu intenţionează să-şi rezolve pro-
bleme personale candidând la funcţia de vicepreşedinte 
şi nu a lovit în F.C.E.R. El a repetat ideea că în funcţia de 
vicepreşedinte ar putea ajuta Federaţia deoarece are un 
tărâm mai larg de acţiune, poate lucra cu un colectiv cu 
ajutorul căruia să implementeze proiecte ale Federaţiei. 
Vorbitorul a dat lămurriri şi în ceea ce priveşte contractul 
pentru închirierea Căminului Băluş şi a acuzat diferitele 
foruri ale Federaţiei de lipsă de transparenţă. Informaţiile 
lui sunt obţinute din documentele elaborate de F.C.E.R. 
O serie de clarifi cări în această problemă au fost aduse 
de dr.A Vainer, prof.T. Benedek şi ing. F. Koppelmann. 
Ing. A. Ghiltman a opinat că o funcţie nu trebuie să fi e 
obţinută pentru rezolvarea problemelor personale. Ing. 
Tiberiu Roth a apreciat că nu este corect ca primul om din 
afara „establishmentului” Federaţiei să fi e bruscat fi indcă 
are observaţii critice. Această întâlnire trebuie să fi e o 
tribună de sinceritate, de exerciţiu de democraţie. Altfel 
se vede din afară activitatea noastră şi nu este bine să 
nu acceptăm şi alte păreri, a spus vorbitorul.

„Pe întreg parcursul vieţii m-am străduit să onorez nu-
mele tatălui meu, Iosef Schwartz, şi să-i aplic învăţătura: 
un evreu român trebuie să muncească mai mult decât un 
etnic român pentru a fi  apreciat; şi să onorez numele pe 
care-l port, cel al unchiului meu, Paul Sandler, unul dintre 
primii evrei victime ale Holocaustului, care a fost ucis la 
Buchenwald”, a spus vicepreşedintele Paul Schwartz, 
candidat pentru al doilea mandat la aceeaşi funcţie. Pe 
lângă pregătirea de inginer, ing. Paul Schwartz este 
specialist în controlul calităţii producţiei, licenţiat în pro-
tecţia proprietăţii intelectuale, absolvent al cursurilor de 
relaţii economice internaţionale, unde l-a avut profesor 
pe Mugur Isărescu. Şi-ar fi  putut susţine trei doctorate – 
în tehnologia construcţiilor de maşini, maşini termice şi 
economie -, dar nu a fost membru P.C.R. şi era evreu. 
În 1956 a intrat în fabrică, începând prin a spăla parbrize 
de maşini şi a ajuns să ocupe posturi de răspundere atât 
în profesiune cât şi – în ultimii 14 
ani - în viaţa comunitară, unde 
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La 4 iulie a.c., la sediul JCC Bucureşti s-a desfăşurat 
a doua întâlnire electorală publică a delegaţilor şi candi-
daţilor pentru funcţiile de conducere ale F.C.E.R. La fel 
ca în cadrul adunării de la Cristian, participanţii au avut 
posibilitatea să-i cunoască pe candidaţi, precum şi pro-
gramele lor şi să le pună întrebări. Au fost de faţă delegaţi 
din Bucureşti, precum şi dintr-o serie de comunităţi din 
Moldova, dar şi din  Craiova, Timişoara şi  Constanţa. 
La invitaţia dr. Irina Cajal Marin, la reuniune a participat 
şi un grup de studenţi de la Facultatea de sociologie a 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca.

Adunarea a fost deschisă de preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn, care i-a salutat pe cei prezenţi 
şi a anunţat pe moderatorii acţiunii – Israel Tanner 
(A.E.R.V.H.) şi Ruxandra Cârjan, juristă la C.A.P.I. 
Aceasta din urmă a prezentat ordinea de desfăşurare a 
lucrărilor, precum şi timpul acordat vorbitorilor. 

CONSILIUL DE CONDUCERE VA TREBUI 
SA IA DECIZII IMPORTANTE

Primii care s-au prezentat au fost candidaţii care fi gu-
rează pe lista preşedinţilor de comunităţi. Col. David Se-
gal Iancu (Brăila) a făcut o scurtă prezentare a activităţii 
lui ca secretar apoi ca preşedinte al comunităţii. A arătat 
că doreşte să facă parte din noul Consiliu de Conducere 
având în vedere importanţa deciziilor pe care urmează să 
le ia Federaţia pentru a depăşi difi cultăţile legate de con-
diţiile actuale de criză. Prof. Iancu Isidor (Dorohoi) a adus 
un omagiu memoriei părinţilor şi rabinilor din Dorohoi, 
datorită cărora a învăţat carte evreiască. Ing. Lazăr 
Croitoru (Bârlad ) a apreciat că, deşi comunitatea 
lui nu este numeroasă, a căutat ca ea să se afi rme 
pe plan general. Experinţa lui profesională trecută 
de director într-o întreprindere i-a fost foarte utilă 
şi crede că îl va ajuta şi în activitatea pe care o va 
duce în Consiliul de Conducere, în cazul în care 
va fi  ales. Deşi nu a adus un proiect de program, 
crede că va fi  vorba de un cumul de strategii care 
va contribui la bunul mers al Federaţidei. Ing. Ian-
cu Aizic (Tecuci) a adus o plecăciune de gând lui 
Goldstein Goren z.l., care a sponsorizat în bună 
măsură refacerea Sinagogii, şi a arătat că cimitirul 
se găseşte într-o stare foarte bună. Vorbitorul a 
mulţumit fostului secretar general şi preşedinte 
interimar, av. Iulian Sorin, pentru tot ce a realizat, 
preşedintelui dr. Aurel Vainer, vicepreşedintelui ing. 
Paul Schwartz,  dr. Harry Kuller - pentru vizită, când 
a fost bolnav. Prof.univ.dr. Carol Friedmann (Con-
stanţa) a arătat că, deşi mică, mai ales comparativ 
cu trecutul, comunitatea este foarte activă. Chiar 

dacă nu există rabin, se încearcă păstrarea moştenirii 
halahice. În ceea ce-l priveşte, nu se simte împovărat ci 
mândru de această moştenire. Obiectivul său principal 
este refacerea Sinagogii din Constanţa. Preşedintele 
C.E.B., Erwin Şimşensohn, regizor şi economist, a primit 
educaţie iudaică perfectată la O.T.E.R. şi în programe 
de leadership.

VÂRSTNICII, ÎN  ATENŢIA CANDIDAŢILOR   
Jurnalistă cu îndelungată experienţă în presa cen-

trală, o vreme – redactor şef adjunct la Rompres, Eva 
Galambos, care candidează pe cea de a doua listă 
pentru Consiliul de Conducere, s-a implicat în viaţa 
comunitară de când este redactor la R.E: interes faţă 
de comunităţile din ţară, combaterea antisemitismului 
şi negaţionismului, Israel – viaţă politică. Ing. Nilu Aro-
novici  s-a ocupat o perioadă îndelungată de problema 
vârstnicilor, în funcţia sa de director (preşedinte) al De-
partamentului pentru asistenţă, până când, cu şase luni 
în urmă, a predat ştafeta unei echipe tinere, pregătite de 
el. A derulat numeroase proiecte în favoarea asistaţilor, 
a locuitorilor Căminului Rosen, împreună cu Federaţia şi 
Jointul, de aceea, cuvântul lui de ordine este “alături de 
oameni, pentru oameni”. Experienţa lui şi ca membru al 
actualului Consiliu de Conducere îşi va găsi utilitatea în 
cazul în care va fi  reales în acest for. Ing. Mirela Aşman, 
vicepreşedinte al C.E.B., cu masterat în management, 
specialistă în educaţie iudaică,  activează de 15 ani în 
comunitate şi consideră prioritare: ~ conservarea moş-
tenirii evreieşti în România; ~ amplifi carea educaţiei 

iudaice; ~ dreptul la o viaţă evreiască demnă pentru 
fi ecare membru al comunităţii.  Hari Eliad, directorul 
TES  şi regizor, conduce “o instituţie normală în condiţii 
anormale”. Are conştiinţă evreiască şi prin activitatea lui 
susţine şi promovează, pretutindeni unde se duce cu 
teatrul, idişkeitul. Şi-a exprimat speranţa că va fi  util şi 
în viitor în activitatea Federaţiei. Directorul executiv al 
I.N.S.H.R., conf. dr. Alexandru Florian, a mulţumit fostului 
secretar general şi preşedinte interimar al Federaţiei, 
av. Iulian Sorin, pentru că l-a încurajat să candideze, a 
vorbit despre obiectivul central al Institutului „Wiesel”, 
combaterea negării Holocaustului în România, cu atât 
mai mult cu cât printre negaţionişti se afl ă lideri de opinie; 
dar şi despre dorinţa de a face mai mult pentru asistenţa 
socială şi medicală a Federaţiei, inclusiv căminele de 
bătrâni. Unul dintre cei mai tineri lideri promovaţi în ultimii 
ani,  ec. Atilla  Gulyas, provine dintr-o căsătorie mixtă şi 
cu acest prilej a atras atenţia că problema majorităţii celor 
ce provin din astfel de căsătorii nu este rezolvată. Cu o 
serioasă pregătire iudaică, el a fost implicat în activitatea 
de tineret din Federaţie, ca apoi să ajungă la extrema 
cealaltă, primind munci de răspundere în activitatea cu 
asistaţii vârstnici. După un stagiu de opt luni ca director al 
Căminului Rosen, a fost numit mai întâi director adjunct 
apoi director al Departamentului pentru Asistenţă. Obiec-
tivul lui este îmbunătăţirea activităţii de asistenţă medi-
cală şi sanitară, obţinerea de fi nanţări, modernizarea în 
continuare a Căminului Rosen şi îmbunătăţirea asistenţei 
la domiciliu a vârstnicilor. Solomon Wiegler, fost consilier 
la Primăria sectorului 4 din capitală, în prezent consilier 
principal la Primăria Municipiului Bucureşti (P.M.B.), a 

contribuit la ridicarea Memorialului Holocaustului. 
Are un proiect de urbanizare în zona Templului 
Coral. Dr. Aurel Storin, redactorul-şef al revistei 
“Realitatea Evreiască”, şi-a prezentat, în câteva 
cuvinte, cariera de autor de cărţi, piese de teatru 
şi poezii, faptul că a fost ales de revista “Mini-
mum” “Omul Anului 2009”. Domnia sa a pledat 
pentru modestie, care să nu se confunde însă cu 
umilinţa, pe care nu o acceptă sub nici o formă. 
Natan Neta, consilier în problema cimitirelor la 
Cancelaria Rabinică, militează pentru unitate şi 
pentru îmbunătăţirea vieţii religioase, mai ales, 
în ceea ce priveşte situaţia minian-ului. Dr. Irina 
Cajal Marin şi-a reafi rmat dorinţa de a ajuta în 
continuare Federaţia şi pe toţi care au nevoie de 
ea. Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Benedek, fost decan 
şi prorector al Institutului de Arhitectură, a format 
multe generaţii de arhitecţi de valoare. Fost şef 
al Serviciului Bunuri F.C.E.R, este în prezent 
consilier în probleme 
imobiliare.
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a lucrat un an ca voluntar la C.E.B., 
apoi – consilier F.C.E.R. responsabil 

cu generaţia de mijloc, răstimp în care a înfi inţat 26 de 
cluburi comunitare pentru cei de vârstă medie. Candi-
datul consideră că trebuie revitalizată această activitate, 
dat fi indcă generaţia de mijloc are pregătire, experienţă, 
maturitate de gândire. Este un segment de vârstă de 
nădejde pentru următorii 20 de ani de viaţă comunitară. 
Candidatul a apreciat munca secretarului general, ing. 
Albert Kupferberg, a directorului economic, ec. Ovidiu 
Bănescu, a directorului D.A.S.M., ec. Gulyas Attila, a 
directorului C.A.P.I., ing. Rudy Marcovici, a preşedinţilor 
de Comunităţi şi a subliniat modul democratic în care 
sunt luate deciziile în Comitetul Director. Domnia sa a 
evidenţiat uriaşa moştenire a patrimoniului sacru evre-
iesc pentru comunitatea mult diminuată numeric care 
suntem şi nevoia de a găsi soluţii pentru prezervarea 
ei în următorii ani difi cili din punct de vedere economic.

Proiecte prezidenţiale
 Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, candidat 

la aceeaşi funcţie pentru următorul mandat , a făcut o 
retrospectivă a activităţii sale, care a înregistrat succe-
se, deoarece a reuşit să sudeze o echipă. Principiile lui 
au fost democratism şi dialog. În plus, atunci când s-a 
angajat în această activitate, deşi a venit ca un outsider, 
a simţit că îndeplineşte o misiune. Rezultatele se văd în 
Raportul de activitate pregătit pentru Congres  În lumina 
celor scrise în acest document, a decis să meargă mai 
departe, să ceară un al doilea mandat şi să continue, 
împreună cu vicepreşedintele şi secretarul general, 
punerea în aplicare a proiectelor  care se regăsesc în 
cel de-al doilea document al Congresului  cel referitor la 
strategia viitoare a Federaţiei. Sunt câteva proiecte înce-
pute, ca de pildă terminarea renovării Templului Coral, 
dar există şi alte două direcţii noi pe care şi-a propus să le 
fi nalizeze: redobândirea aurului din Transnistria şi recu-

perarea averilor evreilor morţi în Holocaust, fără urmaşi. 
În acest domeniu există o lege din 1948, valabilă, care 
ne îndreptăţeşte la acest lucru. Acest demers se va face 
împreună cu Fundaţia „Caritatea”. Alte preocupări se 
referă la extinderea relaţiilor internaţionale, iniţierea unor 
programe naţionale şi internaţionale cu caracter iudaic 
(Festivalul idiş, eventual un nou festival Euroiudaica, la 
Timişoara), acordare de sprijin politic şi economic evrei-
lor. Se au în vedere şi modifi cări substanţiale în viaţa de 
cult prin aducerea unui număr mai mare de rabini, a mai 
arătat domnia sa. Alte obiective strategice importante se 
referă la continuarea ponderii D.A.S.M. în viaţa comuni-
tară, ştiut fi ind că durata medie de viaţă a asistaţilor evrei 
este mai mare decât a populaţiei majoritare, la întărirea 
relaţiei F.C.E.R. – comunităţi (organizare de dezbateri 
la temă, importanţa principiului solidarităţii şi frăţietăţii în 
distribuirea veniturilor: a lua de la comunităţile mai avute 
şi a da celor mai puţin favorizate de istorie). Domnia sa 
a făcut un scurt istoric al parteneriatului F.C.E.R. – Joint, 
apreciind colaborarea cu fostul director Joint pentru 
România, dr. Zvi Feine, cu cel actual, Israel Sabag, cu 
directorul Joint pentru Europa, Alberto Senderey, pro-
punându-şi să dezvolte reţeaua de centre comunitare 
evreieşti. În ceea ce priveşte conservarea patrimoniului 
sacru, domnia sa a anunţat vizita în România a doi rabini 
de la Uniunea Rabinilor Originari din România trăitori în 
Israel şi în alte ţări ale lumii pentru aplicarea Acordului 
încheiat în 2008.   

În încheierea acestui forum, ing.F. Koppelmann a de-
clarat că doreşte să susţină echipa veche, cu menţiunea 
că este loc de mai bine, mai ales în ce priveşte partea 
religioasă şi asistenţa. Referindu-se la disputele în jurul 
candidatului Corneliu Weiss, el a precizat că probabil 
acesta nu a cunoscut în amănunţime datele bugetului. 
Potrivit opiniei lui, avem nevoie de fi ecare om util, de 
persoane curajoase şi cu iniţiativă .În ceea ce-l priveşte, 
nu a candidat pentru preşedinţie - o chestiune de mare 
responsabilitate - deoarece şi-a dat seama că acum nu 

poate face mai mult decât această conducere. 
Ing. Tiberiu Roth a recunoscut realizările echipei de 

conducere dar aceasta nu înseamnă că a fost de acord 
cu totul. Când a candidat la primul mandat, dr. Aurel 
Vainer nu a fost un outsider, în campania electorală 
pentru funcţia de deputat a vizitat numeroase comunităţi 
şi a obţinut susţinere, a arătat T.Roth. Pentru îmbunătăţi-
rea activităţii, vorbitorul a propus reducerea dispersării 
evreilor, cum ar fi  comunităţile mici în care nu mai există 
viaţă evreiască. Există probleme şi în ce priveşte viaţa 
religioasă care ridică semne de întrebare legate de 
viitorul Cancelariei rabinice. Nu se mai citeşte Tora în 
comunităţi deoarece nu are cine. Această problemă ar 
trebui rezolvată poate prin aducerea de rabini. Întrebarea 
pe care preşedintele Comunităţii braşovene a pus-o a 
fost dacă în viitoarea legislatură va exista un alt mod de 
redistribuire a fondurilor comunităţilor. 

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Alegeri pentru noua conducere a F.C.E.R.
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FEDERAŢIA – O MARE FAMILIE
Ing. Peri Blănaru este implicată 

în viaţa comunitară, ca şef de protocol, din anul 2000 şi 
desfăşoară un evantai bogat de activităţi. Anul trecut a 
fost aleasă secretar al C.E.B. şi participă la tot ce se face 
în Comunitatea Bucureşti. Îi place ce face şi Federaţia îi 
este ca o a doua mare familie. A candidat pentru Consiliu 
deoarece doreşte să-şi folosească experienţa şi acolo. 
Directorul economic, ec. Ovidiu Bănescu, gestionând de 
peste 20 de ani bugetul Federaţiei, crede în muncă şi 
talent. Jurnalista Iulia Deleanu este preocupată de ceea 
ce se întâmplă în comunitatea evreiască din adolescen-
ţă, a lucrat la „Revista Cultului Mozaic” şi la „Realitatea 
Evreiască” şi poate afi rma că, la ora actuală, comuni-
tatea este familia ei. Acest lucru l-a simţit la evenimen-
tele importante din cariera ei de scriitoare, la lansarea 
volumelor ei, o proză cu o puternică fi bră evreiască. 
Evreitatea ei o face să fi e o participantă a vieţii comuni-
tare. Dr. Ing. José Blum, după o activitate fructuoasă şi 
multilaterală în profesiunea lui de inginer mecanic, s-a 
ocupat, începând din 2003, când a venit la F.C.E.R., de 
activitatea culturală, mai întâi consilier cultural, iar acum 
consilier al preşedintelui şi şef al Ofi ciului Relaţii, Cultură 
şi Informatizare. A organizat numeroase manifestări în 
domeniu, ţine legătura cu instituţiile culturale, presa, 
radioul, televiziunea din ţară şi Israel. De asemenea, 
coordonează activitatea Editurii Hasefer, a CSIER şi a 
”Realităţii Evreieşti”. Toate acestea, inclusiv faptul că 
este membru al actualului Consiliu de Conducere, l-au 
determinat să-şi depună candidatura.

VOCAŢIE, PRACTICĂ, BUNĂ COLABORARE
(Candidaţi la Comisiile de Etică şi de Cenzori)
Dr. Alexandru Elias, actualul preşedinte al Comisiei de 

Etică şi-a prezentat pe scurt biografi a, subliniind faptul că 
în 1943, foarte tânăr, a fost condamnat de regimul Anto-
nescu la mai mulţi ani de închisoare din cauza activităţii 
sioniste. A fost medic militar şi iniţiatorul tratamentului 
de gerontopsihiatrie.  A avut o bogată activitate în Fede-
raţie, ca membru al Comitetului Director, şeful Comisiei 
consultative de antisemitism şi negaţionism şi a fost 
directorul Serviciului de Asistenţă Medicală. A considerat 
că imporant este să-ţi recunoşti greşelile pentru a merge 
mai departe, astfel că în ceea ce-l priveşte, consideră că 
nu a ţinut legături prea strânse cu comunităţile şi nu a 
făcut sufi cient pentru a cunoaşte activitatea lor. Domnia 
sa a atras atenţia şi asupra unor aspecte morale. Trebuie 
luptat împotriva tendinţelor unor membri de a dobândi 
avantaje din poziţia lor sau din relaţiile cu asistaţii, a spus 
dr.Elias. În spirit caragialesc, prof. univ. dr. Ştefan Cazimir 
a arătat că principala calitate a mediatorului în probleme 
de etică este corectitudinea. Cunoscător de iudaistică, 
conf. univ. dr. Otto Adler  a practicat medierea ca preşe-
dinte al A.E.R.V.H. Ec. Marcel Sterescu are o îndelungată 
practică în specialitate, propune diminuarea cheltuielilor şi 
obţinerea de fonduri europene pentru sinagogi şi cimitire. 
Ec. Dumitra Iosif (C.E. Brăila) îşi iubeşte profesiunea şi 
crede că  împreună, vom reuşi să ne atingem dezideratele. 
Ec. Florea Ţugui a avut o foarte bună colaborare cu ec. 
Ovidiu Bănescu, colegii, Fundaţia „Caritatea“.

O POLITICĂ ÎN SERVICIUL COMUNITĂŢII
(Candidaţi pentru funcţiile de 

secretar general şi vicepreşedinte)
Candidând pentru funcţia de secretar general, ec. 

Ivan Truţer, după ce a vorbit despre activitatea lui din 
trecut, mai ales în cadrul Consiliului pentru Minorităţi Na-
ţionale, şi-a prezentat unele proiecte pentru continuarea 
modernizării caselor de odihnă ale Federaţiei şi folosirea 
lor cât mai efi cientă. 

A fost un moment de confesiune a secretarului ge-
neral, ing. Albert Kupferberg: ~ funcţii de conducere 
în proiectare; ~ educaţie evreiască dată fi ului său, Edi 
Kupferberg, astăzi, coordonator pe ţară al cursurilor de 
Talmud Tora, care, în 2000, şi-a adus tatăl să lucreze în 
comunitate; ~  mulţumiri aduse fostului secretar general 
şi preşedinte interimar, av. Iulian Sorin, care l-a îndru-
mat, l-a ajutat şi, după ce a fost ales secretar general, a 
continuat să-i dea sfaturi bune; ~ moto-ul la care aderă, 
„Unitate, Continuitate, Împreună”, este realitate şi do-
reşte să continue ceea ce a început.

Concluzia la care a ajuns ing. Paul Schwartz, după 
ce şi-a prezentat activitatea atât în ipostaza de angajat 
al Comunităţii Bucureşti, de responsabil pentru generaţia 
de mijloc cât şi de vicepreşedinte al F.C.E.R., a fost că, 
în cazul în care va fi  reales, va continua aceeaşi politi-
că în serviciul comunităţii. Corneliu Weiss, candidat la 
funcţia de vicepreşedinte, a considerat că: ~ a vorbi de 
continuitate în vremuri de criză este idilic; ~ avem nevoie 
de un management de criză: a gândi, mai întâi, câţi bani 
avem, apoi – ce vom face.

GÂNDIRE CURAJOASĂ ÎN FĂURIREA 
VIITORULUI COMUNITĂŢII
(Candidaţi pentru preşedinţie)

Prof.univ dr. Corneliu Sabetay şi-a prezentat vizi-
unea legată de viitorul comunităţii. Provenind dintr-o 
familie de evrei sefarzi, pentru prof. Sabetay evreu este 
cel care-şi asumă această apartenenţă şi este mândru 
de toţi evreii care se găsesc în jurul lui, indiferent dacă 
sunt români sau străini. Scopul pe care şi l-a propus 
este ca împreună să se ia măsuri pentru ca Federaţia 
să facă mai mult  decât până acum, ca membrii să tră-
iască mai bine. Prioritari sunt vârstnicii cărora trebuie 
să li se dea totul, fără bariere. De asemenea, femeile şi 
copiii trebuie să reprezinte o preocupare a F.C.E.R. În 
vederea efi cientizării activităţii Federaţiei, domnia-sa a 
propus mai multe direcţii de acţiune, cuprinse în Progra-
mul său, dintre care amintim: realizarea unei policlinici 
multifuncţionale, cu cabinete specializate, un hotel şi 
restaurant caşer, o agenţie de turism pentru călătorii în 
Israel şi invers, serviciu de taximetrie, un liceu evreiesc 
dar cu deschidere şi către alţi copii, cum este Şcoala 
Lauder, o librărie Hasefer, predarea către comunitatea 
craioveană a clădirii fostei Şcoli “Lumina”, care ar urma 
să se transforme într-o universitate ecologică, cu şcoală 
de asistenţi medicali şi cu un mic spital.  Răspunzând mai 
târziu la o întrebare, prof.Sabetay a arătat că, în cazul 
în care va fi  ales  preşedinte, se va muta la Bucureşti. 
În acelaşi timp, el a propus ca şedinţe de Consiliu să se 
organizeze şi în provincie, inclusiv la Craiova. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, s-a referit la 
cartea în două volume, care va fi  distribuită la Congres, 
retrospectivă a activităţii actualei conduceri în mandatul 
2005- 2010. Domnia sa a subliniat câteva preocupări 
majore de continuat: prezervarea şi valorifi carea patri-
moniului sacru evreiesc, echilibrul bugetar – sintagmă 
cu mult mai complexă decât simplifi catorul raport bani-
decizii, în care un coefi cient esenţial este grija faţă de 
populaţia evreiască din întreaga ţară, adâncirea rela-
ţiilor F.C.E.R. – comunităţi, promovarea tineretului. A 
menţionat „munca fantastică” pentru asigurarea bunei 
funcţionări a tuturor departamentelor F.C.E.R. Nu a ocolit 
neîmplinirile, nici difi cultăţile: în trecut, Joint-ul susţinea 
circa 80% din cheltuieli. Astăzi, Federaţia susţine 57%. 
Dacă vrem să fi m puternici, trebuie să fi m uniţi. 

SEMNAL DE DEMOCRAŢIE REALĂ
(Discuţii)

Marco Maximilian Katz, conducător al Centrului 
de Monitorizare şi Combatere a Antisemitismului, fost 
candidat la funcţia de preşedinte, a arătat că nu s-a 
putut încadra în termen pentru depunerea candidaturii, 
fi indcă în acea perioadă se afl a în S.U.A. Preşedintele 
Comisiei de organizare şi desfăşurare a Congresului, 
Ivan Truţer, a replicat: ~ Regulamentul a fost votat în 
Adunarea Generală din 2 – 3 mai a.c.; ~ adeverinţa că 
nu are cazier judiciar şi Programul puteau fi  trimise, prin 
curier, în termen. Scriitorul Dorel Dorian a cerut luarea 
unor măsuri urgente pentru a păstra şi valorifi ca memoria  
a 250 de mari intelectuali evrei, practic daţi uitării, şi a 
intensifi ca activitatea culturală care, după opinia lui, nu a 
existat. De asemenea, trebuie cunoscute personalităţile 
care au făcut bine comunităţii, cum a fost prof. N.Cajal 
(z.l.), Iulian Sorin, şef-rabinul Moses Rosen (z.l.), care 
a readus Joint-ul în România. În context, el a pledat 
pentru alegerea în organele de conducere ale Federaţiei 
a unor intelectuali. Apreciind activitatea preşedintelui 
A. Vainer, Dorel Dorian a cerut ca acesta să strângă în 
jurul lui oameni valoroşi care s-au prezentat aici cu idei 
interesante, chiar dacă nu vor face parte din structurile 
de conducere ale Federaţiei, cum este prof.Sabetay sau 
Marco Maxmilian Katz, dăruit profund cauzei evreilor 
din România, Ivan Truţer sau Corneliu Weiss, oameni 
de cultură ca Lya Benjamin, Hary Kuller, Toma George 
Maiorescu sau chiar domnia sa, în măsura în care-I ţin 
puterile. Trebuie să existe o colaborare frăţească între 
toţi membrii comunităţii. Dr. Hary Kuller a ridicat pro-
blema deschiderii spre cultură şi a fondurilor pe care le 
implică, actualitatea culturală fi ind la fel de importantă 
ca şi patrimoniul. Solomon Wiegler a vorbit despre 
eforturile concrete pe care le –a făcut şi le face ca să 
sprijine activitatea Federaţiei în cadrul Primăriei Capitalei 
şi posibilităţile care nu au fost exploatate de F.C.E.R. 
din cauza proastei pregătiri a unor documente (fondu-
rile pentru Templul Coral, pentru care nu s-a prezentat 
un proiect valabil). Răspunzând la o întrebare privind 
eventualitatea condiţionării sprijinului său de alegerea 
în Consiliul de Conducere, S.Wiegler a răspuns că nu 
este vorba de aşa ceva dar şansele de succes ar fi  mai 
mari dacă ar avea şi calitatea de membru în Consiliu. 
Prof. Iancu Isidor a îndemnat candidaţii din afara Fede-
raţiei să se apropie mai mult de viaţa comunitară, ceea 
ce le-ar oferi altă înţelegere asupră-i. Iulia Deleanu şi 

dr.ing. José Blum şi-au exprimat dezacordul faţă de 
afi rmaţia lui Dorel Dorian privind slaba activitate culturală 
a Federaţiei, Raportul care urmează să fi e prezentat la 
Congres având multe pagini despre acest subiect. Ec. 
Corneliu Weiss a dat explicaţii cu privire la cauzele ne-
înţelegerilor dintre el şi Federaţie, legate de închirierea 
Căminului Băluş şi a atras atenţia asupra neregulilor 
privind situaţia juridică a acestui bun şi asupra faptului că 
nu i s-a pus la dispoziţie documentaţia necesară legată 
de această clădire. Prof. univ. dr. Corneliu Sabetay a 
evidenţiat nevoia de armonie internă, bună înţelegere 
interetnică, modelul predecesorilor. Dr.A. Elias s-a pro-
nunţat pentru respectarea regulamentului de alegeri 
(cazul Marco Katz), a recomandat ca asupra celor care 
candidează pentru diferite funcţii să nu planeze nici un 
fel de suspiciune morală şi şi-a exprimat nemulţumirea 
faţă de modalitatea în care CV-ul său a fost prezentat în 
“Realitatea Evreiască” (i s-a explicat că era vorba de lipsă 
de spaţiu). Dr. Elias şi-a manifestat revolta faţă de cei 
care trimit scrisori anonime mincinoase despre situaţia 
din Federaţie. Aceste misive nu trebuie să fi e luate în 
considerare. Cine are de spus ceva să spună deschis, 
în spiritul democraţiei, aşa cum se întâmplă la şedinţele 
Comitetului Director, a afi rmat vorbitorul. 

În încheierea adunării, preşedintele F.C.E.R., dr. Au-
rel Vainer, a  vorbit despre: ~ demararea implementării 
Acordului cu Rabinii Originari din România, trăitori în 
Israel, S.U.A., Europa, concretizată prin vizita Rabinului 
Allan Ginsberg la cimitirul din Buzău; ~ speranţa ca, la 
Congres, să se refl ecte discuţiile constructive ale întru-
nirii – semnal de democraţie reală, întâlnire electorală 
„ireproşabilă, prin desfăşurare, integrare în timp, şi fără 
atacuri la persoană”, cu accentul pe aport comunitar, 
probleme, opinii, proiecte.

EVA GALAMBOS
IULIA DELEANU

SCRISOARE DESCHISĂ
Bucureşti, iulie 2010

Către
Dl. AUREL VAINER
Preşedintele F.C.E.R.

Stimate Dle Preşedinte,
Motivul prezentei este campania plătită „Con-

tinuitate – Unitate – Împreună” în cadrul Buletinului 
informativ nr. 2 din ziarul „Realitatea Evreiască”.

Personal, mă consider discriminat de această cam-
panie, deoarece candidaturile sunt individuale şi nu pe 
listă; „frăţia” la care fac referinţă candidaţii la funcţiile 
executive în F.C.E.R. nu a fost adusă la cunoştinţa 
interesaţilor înainte de depunerea candidaturilor, fapt 
care distorsionează inutil procesul electoral.

Problematica menţionată mai sus nu rămâne numai 
o chestiune de etică şi transparenţă electorală, ci are 
şi implicaţii regulamentare, în sensul:

1. Conform Regulamentului de organizare şi des-
făşurare a Congresului al II-lea al F.C.E.R., Cap. III, 
pct. 5, „...persoanele care candidează pentru funcţia 
de preşedinte vor depune şi un program cuprinzând 
obiectivele pe care îşi propun să le realizeze, metodele 
de lucru, resursele umane şi fi nanciare pe care le vor 
utiliza...”.

După părerea mea, programul prezentat pe 
11.06.2010 de către dv. şi în numele „fraţilor” Schwartz 
şi Kupferberg nu respectă prevederile Regulamentului 
în ceea ce priveşte „...resursele umane şi fi nanciare...”

2. Consider componenta „CONTINUITATE” din pro-
gram, defalcată în toate subcomponentele ei (punctele 
a-i), ca nesustenabilă fi nanciar în toată extensia dată, 
în condiţiile socio-economice de astăzi şi, ca atare, ar 
trebui recunoscută urgenţa unui program de priorităţi şi 
restrângeri, congruent cu resursele fi nanciare judicios 
apreciate şi prevăzute pentru fi ecare curs de acţiune.

În consecinţă, vă solicit respectuos următoarele:
- Clarifi carea sursei de plată a publicităţii „Continu-

itate-Unitate-Împreună”;
- Completarea de către dv., în nume propriu şi în 

„Comuniune şi Unitate” cu d-nii Schwartz şi Kupferberg, 
a PROGRAMULUI prezentat, prin menţionarea resur-
selor umane şi fi nanciare pentru „a duce mai departe, 
a înfăptui tot ce am început sau a aduce în stare de 
fapte concrete, directe, importante neîmpliniri din anii 
primului mandat...”. Socot că „împlinirea acestor neîm-
pliniri” ar trebui să consiste într-o diminuare sensibilă a 
aparatului birocratic din Federaţie şi o reducere drastică 
a unor cheltuieli „de imagine” de slabă efi cienţă etnică.

Cu mulţumiri anticipate,

Corneliu Weiss
Candidat la funcţia de Vicepreşedinte

Alegeri pentru noua conducere a F.C.E.R.

A  D O U A  Î N TÂ L N I R E  E L E C T O R A LĂ  P U B L I CĂ 
Urmare din pag. III
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