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Ieri, 7 noiembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în două părţi.  

În prima parte a şedinţei  a avut loc întâlnirea membrilor comisiei cu domnul 
David Kahan, preşedintele Asociaţiei Evreilor Româno-Americani (AERA), cu 
sediul la New York. Au participat ca invitaţi dl deputat Aurel vainer, precum şi 
mai mulţi membri din conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, 
printre care şi şeful Direcţiei “Patrimoniu” din F.C.E.R., dl Tiberiu Benedek. 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 
din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Attila 
Varga, Ştefan Buciuta, Monica-Mihaela Ştirbu, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian 
Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, Nati 
Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru. Au fost absenţi dl deputat Gheorghe Albu, 
din Grupul parlamentar al Partidului Democrat şi dl Anton Călin Constantin 
Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

Domnul David Kahan a prezentat în faţa membrilor comisiei situaţia în care 
se găsesc unele cimitire evreieşti din România. Domnia sa a susţinut că acestea 
sunt abandonate, pentru ca apoi sa fie inchiriate sau vandute chiar de catre 
conducerea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), al carei 
presedinte este deputatul Aurel Vainer.  
 Dl David Kahan a lansat un adevărat rechizitoriu împotriva şefilor 
comunităţii evreieşti din România, a refuzului acestora de a se implica în salvarea 
cimitirelor evreieşti, dar şi a opoziţiei acestora de a fi sprijiniţi de asociaţiile 
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evreilor români din America, Israel şi Europa. Au fost prezentate deputaţilor din 
Comisie documente şi fotografii, pentru a prezenta situaţia dezastruoasă în care se 
găsesc multe cimitire evreieşti din Ardealul de Nord si din Moldova, închiriate 
pentru agricultură sau vândute pentru a se ridica vile pe terenurile respective. 
 După luarea de cuvânt a dlui David Kahan - care a expus în faţa membrilor 
Comisiei situaţia in care se găsesc cimitirele evreieşti, folosindu-se de fotografii şi 
documente, şeful Direcţiei “Patrimoniu” din F.C.E.R., dl Tiberiu Benedek, a fost 
de acord, că majoritatea afirmaţiilor dlui David Kahan sunt adevărate!  
 În cadrul discuţiilor, a luat apoi cuvântul dl deputat Aurel Vainer care şi-a 
exprimat nemulţumirea pentru faptul că dl deputat Nati Meir a întocmit un amplu 
raport referitor la situaţia cimitirelor evreieşti din România, în urma vizitei făcute 
în Statele Unite, în luna iulie a acestui an, raport din care reieşea, printre altele, 
indignarea comunităţii evreilor de origine română din SUA faţă de modul în care 
conducerea FCER a tratat problema cimitirelor evreieşti din România. Trebuie 
menţionat şi faptul că - din raportul respectiv - rezulta si faptul că puternicul lobby 
evreiesc din America nu intenţionează să mai tolereze această situaţie.  
 Deputaţii Ioan Aurel Rus, Nati Meir, Vasile Emilian Cutean, Monica-
Mihaela Ştirbu, Gheorghe Chiper şi-au exprimat uimirea şi nemulţumirea faţă de 
situaţia în care se găsesc vechile cimitire evreieşti din localităţile mici, unde nu mai 
trăiesc evrei şi care se află în stare de degradare, în mare parte.  
 Dl deputat Ioan Aurel Rus a declarat - în concluzie - că Legea 598/2002, 
prin care cimitirele evreiesti au fost trecute în proprietatea F.C.E.R., va fi amendată 
printr-un proiect de modificare a respectivului act normativ, pentru ca patrimonial 
cultural al cultului mozaic din România să fie salvat. Concret, amendamentul 
propus va stipula formarea unei comisii tripartite - Guvern (MAI), şi organizaţiile 
F.C.E.R. si A.E.R.A., care să identifice vechile cimitire evreieşti de pe teritoriul 
României, să le amenajeze şi să le întreţină, inclusiv cu fonduri din partea 
asociaţiilor evreilor români din America, Israel şi Europa.  
 A intervenit apoi în discuţiile pe marginea audierii invitatului - dl David 
Kahan - dl deputat Nati Meir - care l-a acuzat pe dl deputat Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R., că l-a denigrat în faţa colegilor săi din Comisie De fapt,
 În plus, dl deputat Aurel Vainer a acuzat redacţia ziarului “ZIUA”, în cadrul 
şedintei de audieri, pentru seria de articole ce conţineau acuze şi calomnii 
nefondate la adresa Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 
 La  finalul discuţiilor membrii comisiei au hotărât ca domnul Kahan să 
prezinte un memoriu Comisiei din partea AERA şi să propună un proiect de lege 
pentru amendarea Legii 598/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, 
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cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic pentru rezolvarea 
situaţiei. 

În a doua parte, şedinţa s-a desfăşurat în comun cu Comisia pentru 
învăţământ şi Comisia juridică, având pe ordinea de zi proiectul de Lege privind 
statutul minorităţilor naţionale din România.  

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 14 deputaţi 
din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Attila 
Varga, Ştefan Buciuta, Monica-Mihaela Ştirbu, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian 
Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, Nati 
Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, iar dl deputat Gheorghe Albu, din Grupul 
parlamentar al Partidului Democrat, a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Costică 
Canacheu. A fost absent dl Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din 
Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

Dezbaterea s-a reluat de la alineatul (5) al art.18. Dl deputat Gabriel Cosmin 
Popp a propus amendarea formei iniţiale a proiectului de lege, dar - din lipsă de 
cvorum - şedinţa s-a suspendat.   

 
 
     

 
    PREŞEDINTE 

 
 

     deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: exp. Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
 
 
 

 3


	Comisia pentru drepturile omului, culte
	SINTEZA

	deputat Nicolae Păun

