Bucureşti, 12 Mai 2015

COMUNICAT DE PRESĂ
DR. AUREL VAINER, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII TITU
MAIORESCU – UN UMANIST AL EPOCII CONTEMPORANE, O
CONȘTIINȚĂ VIE A TIMPULUI NOSTRU
În data de 7 Mai 2015, Universitatea Titu Maiorescu din București a acordat titlul
academic DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Dr. AUREL VAINER, Președintele
Federației Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.), Deputat în Parlamentul
României, Vicepreşedintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă şi
Privatizare a Camerei Deputaţilor, Vicepreședintele Camerei de Comerț și
Industrie a Municipiului București. Conferirea titlului a avut loc în cadrul unei sesiuni
solemne în Aula Magna, în fața unui public numeros. Evenimentul s-a bucurat de o
participare de elită: miniștri, ambasadori, membri ai Parlamentului României,
reprezentanți ai clerului, personalități de anvergură ale vieții publice, academice și
culturale. La impresionanta ceremonie, au fost prezenți ambasadorii Israelului,
Germaniei, Elveției, Turciei, Armeniei și Macedoniei. Au luat parte membri ai Federației
Comunităților Evreiești din România, cadre didactice, cercetători, studenți,
reprezentanți ai mass-media. Evenimentul s-a desfășurat sub auspiciile aniversării a 25
de ani de existență a Universității Titu Maiorescu din București și în cadrul
Conferinței Internaționale de Științe Sociale, Politice și Umaniste ”Educație,
Cercetare, Inovare în Era Cunoașterii”, organizată de Facultatea de Științe Sociale,
Politice și Umaniste a Universității.
În deschiderea sesiunii solemne, Prof. univ. dr. Iosif Urs, Președintele Universității, a
vorbit despre semnificația și importanța conferirii celui mai înalt titlu academic unei
personalități de talie internațională precum Dr. Aurel Vainer, despre valoarea
excepțională a evenimentului pentru Universitatea Titu Maiorescu și pentru lumea
academică. Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Rectorul Universității, a afirmat că
decernarea titlului Doctor Honoris Causa Domnului Dr. Aurel Vainer reprezintă o onoare
pentru Universitate, într-un moment important al ei, celebrarea unui sfert de secol de la
înființare, și se situează sub semnul excelenței academice. Conform viziunii manageriale,
excelența, a spus Domnia sa, constituie coordonata de dezvoltare a Universității, în
continuarea legatului cultural și academic al lui Titu Maiorescu, patronul ei spiritual.
Prof. univ. dr. Dan Florin Ungureanu, Președintele Senatului Universității, a dat
citire Hotărârii Senatului pentru acordarea titlului Doctor Honoris Causa.
Prof. univ. dr. Sorin Ivan, Decanul Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste,
a prezentat Laudatio, sub genericul Un Umanist al Epocii Contemporane sau
Înțeleptul în Cetatea fără Ziduri. În text se specifică, printre altele: ”Hotărârea
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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 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 titlu Doctor Honoris Causa și să-i înscrie numele în Cartea
de Onoare a Universității.”
În Prelegerea ținută la primirea titlului academic Doctor Honoris Causa, Dr. Aurel
Vainer a subliniat că omul de azi este ”homo socialis”, care ”trăiește într-o relație
permanentă cu alți oameni, dar și cu natura care îl înconjoară”. Homo socialis ”trebuie să
se ghideze și se ghidează după principii și valori comune celorlalți membri și celorlalte
structuri ale societății în care trăiește: familie, etnie, popor, națiune, segment social,
economic și altele.” Domnia sa a afirmat că, de-a lungul timpului, a fost însoțit de
”respect față de celălalt”, de generozitatea de a împărtăși și altora rezultatele muncii și
cunoștințele proprii. Existența noastră cotidiană și societatea umană trebuie să fie
guvernate de ”principii și valori a căror listă poate fi completată și dezvoltată în scopul
recunoașterii lor și mai cu seamă al punerii lor în practică”. În finalul prelegerii de
recepție a titlului academic Doctor Honoris Causa, domnul Aurel Vainer s-a referit la
respectul datorat înaintașilor, dar și la datoria de a transmite tinerilor ”principiile și
valorile dobândite, interesul pentru muncă și viață.”
În ultima parte a ceremoniei, personalități prezente în public și-au exprimat dorința de a
transmite mesaje de apreciere și felicitare Domnului Aurel Vainer cu prilejul primirii
titlului Doctor Honoris Causa: Liviu Dragnea, Ministrul Dezvoltării și Administrației
Publice, Angel Tâlvăr, Ministrul Delegat pentru Relațiile cu Românii de peste
Hotare, Varujan Pambuccian, Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților
Naționale din Parlamentul României, Victor Opaschi, Secretar de Stat în cadrul
Secretariatului pentru Culte, Maia Morgenstern, Directoarea Teatrului Evreiesc
din București, Valeriu Ioan-Franc, membru corespondent al Academiei Române,
Director al Centrului de Informare și Documentare Economică al Academiei
Române. Fiecare dintre vorbitori s-a referit în termeni elogioși la personalitatea
domnului Aurel Vainer, la calitățile și meritele acestuia în diversele ipostaze ale
activității Domniei Sale. Toate intervențiile au avut ca numitor comun ideea că ne aflăm
în prezența unei personalități de valoare intelectuală, umană, morală și socială
excepțională, că domnul Aurel Vainer este un om exemplar prin activitatea complexă pe
care o desfășoară, un umanist prin vocație, care și-a dedicat întreaga existență
principiilor și valorilor umane, omului și societății, binelui, înțelepciunii, respectului,
echilibrului, toleranței, conviețuirii pașnice, păcii și armoniei. În broșura editată cu acest
prilej, au fost incluse mesaje de felicitare din partea altor personalități: Valeriu Zgonea,
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Președintele Camerei Deputaților, Acad. Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii
Naționale a României, Acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române,
Excelența Sa, Domnul Dan Ben-Eliezer, Ambasadorul Statului Israel în București,
Excelența Sa, Domnul Henri Paul, Ambasador al Franței în România (2007-2011),
Ovidiu Victor Ganț, Deputat, Forumul Democrat al Germanilor din România, Prof.
univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Municipiului București, Prof. univ. dr. Mircea Beuran, Șef al Secției de Chirurgie,
Spitalul Clinic de Urgență București, Marele Rabin Menachem Hacohen, Ing. Paul
Schwartz, Vicepreședintele Federației Comunităților Evreiești din România, Ing.
Albert Kupferberg, Secretar General al Federației Comunităților Evreiești din
România, Dr. Liviu Beriș, Președintele Asociației Evreilor din România – Victime
ale Holocaustului, Rabinul Rafael Shaffer, Federația Comunităților Evreiești din
România, Alexandru Marinescu, Directorul Centrului Iudaic de Editură și
Publicistică.
La 25 de ani de existență, Universitatea Titu Maiorescu, o universitate recunoscută ca
instituție a calității și performanței în educația academică și în cercetarea științifică, este
onorată să primească în Alma Mater o personalitate de prestigiu național și internațional
precum Dr. Aurel Vainer, care pune cunoașterea și valorile omului la fundamentul
dezvoltării lumii de azi și de mâine.

Biroul Executiv al Universităţii Titu Maiorescu
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