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Discursul de laudatio al ambasadorului Cord Meier-Klodt, cu prilejul decernării Crucii de 

merit în rang de ofiţer a Ordinului de merit al Republicii Federale Germania  

domnului Dr. Aurel Vainer, 18 decembrie 2019 

 

Este valabil cuvântul rostit! 

 

(Formule de adresare) 

 

Bună seara, guten Abend, shalom! 

 

Vă urez un călduros bun-venit tuturor şi vă mulţumesc pentru că ne sunteţi alături la această 

ceremonie de decernare a Crucii de merit în rang de ofiţer a Ordinului de merit al Republicii 

Federale Germania preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, domnul dr. 

Aurel Vainer.  

Ordinul de merit al Republicii Federale Germania este conferit de preşedintele federal al 

Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, la recomandarea ministrului federal al Afacerilor 

Externe, Heiko Maas.  

 

M-a impresionat îndeosebi răspunsul de care s-a bucurat această invitaţie din partea unui 

număr atât de mare de demnitari şi personalităţi politice. Doresc să le mulţumesc călduros 

pentru că împărtăşesc, astăzi, acest moment cu noi. 

 

Pentru mine, acest gest dovedeşte un lucru simplu: stima personală deosebită purtată 

domnului dr. Aurel Vainer la toate nivelurile societăţii româneşti şi dincolo de aceasta. Stimă, 

respect profund, prietenie adâncă şi, chiar iubire.  

 

Contribuţia domnului dr. Vainer a fost recunoscută de numeroase ori. Îngăduiţi-mi să detaliez 

puţin motivele pentru care Germania a decis să îi acorde această înaltă distincţie.  

 

Doresc să mă concentrez mai ales pe trei aspecte:  
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În primul rând, spiritul tolerant, deschis şi pragmatic în care domnul dr. Vainer a colaborat 

întotdeauna cu partenerii germani, întotdeauna şi la toate nivelurile: ca profesor universitar 

sau vice-preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dar mai ales în rolul de 

preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi de reprezentant politic al 

comunităţilor evreieşti în Parlamentul României până în anul 2016.  

 

Drept dovadă, permiteţi-mi să vă prezint una dintre cele mai recente poveşti de succes 

datorată perseverenţei şi încrederii reciproce, precum şi unui spirit de echipă exemplar din 

interiorul Federaţiei, mai ales între domnul dr. Vainer şi „finul” său politic, Silviu Vexler, 

actualul reprezentant al minorităţii evreieşti în Parlamentul României. 

 

Mă refer la decizia recentă a Guvernului federal german de a extinde cercul persoanelor 

îndreptăţite la o pensie lunară în compensarea muncii în aşa-numitele „ghetouri deschise” din 

România.  

 

Deşi destul de tardivă, această decizie nu a fost luată, din fericire, prea târziu pentru mulţi 

dintre potenţialii beneficiari, care au acum posibilitatea de a solicita cu efect imediat o 

compensare corespunzătoare pentru munca prestată.  

 

În al doilea rând, îl onorăm pe domnul dr. Vainer pentru solidaritatea exemplară în 

colaborarea cu celelalte minorităţi din România. 

 

Chiar astăzi, în data de 18 decembrie, România sărbătoreşte Ziua Minorităţilor Naţionale!  

Cu această ceremonie marcăm şi noi acest eveniment precum şi rolul important pe care îl 

joacă minorităţile naţionale în societatea românească multietnică.  

 

Ca reprezentant al comunităţilor evreieşti, domnul dr. Vainer a lucrat cu tenacitate şi energie 

extraordinară nu doar în favoarea obiectivelor principale ale evreilor din România, dar şi 

pentru dezvoltarea generală a ţării. În urma colaborării sale strânse cu liderii celorlalte 

comunităţi religioase şi minorităţi etnice, domnul dr. Vainer a fost – oricând era necesar – 

vocea tuturor – nu doar a celor pe care îi reprezenta în mod direct. 

 

În acest context, consider exemplară colaborarea bazată pe încredere dintre minoritatea 

evreiască şi minoritatea germană (reprezentată aici, printre alţii, de către liderii săi politici 
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domnul dr. Jürgen Porr şi deputatul Ovidiu Ganţ, al căror angajament deosebit în cadrul 

acestei cooperări ţin să îl subliniez cu acest prilej). 

 

O relaţie bazată pe sprijin reciproc într-o paletă largă de subiecte – unele în urma unor 

preocupări politice generale, cum ar fi, de exemplu, iniţiativa de înfiinţare la Bucureşti a unui 

nou Muzeu de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului, altele de interes specific, la un moment 

dat pentru unul dintre parteneri, de pildă renovarea sinagogii din Timişoara, urmare a ţelului 

urmărit permanent de domnul dr. Vainer de restaurare şi promovare a patrimoniului 

arhitectural, cultural şi uman al comunităţilor evreieşti din România.  

Însă aceste demersuri nu au fost niciodată un „drum cu sens unic”! 

 

Nu este o coincidenţă faptul că, anul acesta, domnul dr. Vainer a fost prima personalitate care, 

nefiind nici membru al minorităţii germane şi neavând nici naţionalitatea germană, a primit 

cea mai înaltă distincţie a Forumului Democrat al Germanilor din România („Acul de aur”).  

 

Astfel ajungem şi la cel de-al treilea şi în mod cert cel mai relevant argument în favoarea 

distincţiei de astăzi. 

 

Onorăm astăzi curajul politic remarcabil al domnului dr. Vainer în momente în care un astfel 

de curaj nu nicidecum de la sine înţeles şi totuşi mai necesar ca niciodată.  

 

În momente în care  era valabil proverbul, care se întâmplă să existe în toate limbile noastre: 

„prietenul la nevoie se cunoaşte”, „a friend in need, a friend indeed”. 

 

Mă refer, aşa cum probabil ghiciţi deja, la acele incidente repetate în trecutul recent, în care au 

fost făcute remarci defăimătoare şi acuzaţii polemice – inclusiv de către oficiali români de 

rang înalt – la adresa preşedintelui ţării, a întregii minorităţi germane sau a trecutului 

Germaniei, în general. 

 

Nicio altă voce (din afara cercurilor germane) nu s-a auzit în public atât de clar şi răspicat 

precum cea a liderilor comunităţii evreieşti. 

 

Ceea ce au reuşit să exprime aceştia, mai convingător decât oricine altcineva, a fost să 

delimiteze linia clară de demarcaţie între atacurile politice în termeni generali - un fel de 
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normalitate, cu precădere în perioada alegerilor -, pe de o parte şi defăimările personale cu 

referiri la nazism, Hitler sau alte referinţe inadecvate la cel mai întunecat capitol al secolului 

20, pe de altă parte.  

 

Astfel de defăimări reprezintă mult mai mult decât „doar” atacuri polemice la adresa unui 

anumite persoane sau a unui grup de persoane de o anumită naţionalitate.  

 

Ele reprezintă o „banalizare” complet inacceptabilă a celei mai mari crime, fără precedent 

istoric, iniţiate şi comise de Germania – Holocaustul – precum şi a suferinţei dincolo de 

cuvinte pe care a provocat-o înainte de toate poporului evreu.  

 

Astfel că, atunci când domnul dr. Vainer şi alţii s-au făcut auziţi în astfel de momente cruciale 

nu a fost doar un act de sprijin acordat unei alte minorităţi şi cu atât mai puţin de autoapărare , 

ci a fost un act de înaltă moralitate politică, bazat pe judecata că, dacă astăzi permitem ca o 

astfel de banalizare să treacă necontestată în cazul unui grup de victime, deschidem larg 

porţile pentru ca aceasta să se repete mâine, într-un alt context. 

 

Aşadar, adevărata miză este cea mai relevantă sarcină a generaţiei mele, şi anume de a păstra 

vie, nealterată şi necontestată memoria celui mai întunecat capitol al istoriei noastre. 

 

Avem datoria faţă de generaţiile viitoare, mai ales că nu vor mai putea beneficia de relatările 

personale ale supravieţuitorilor.  

 

Le datorăm acest lucru,  la fel cum ni-l datorăm şi nouă, pentru a proteja unicul cadru în care 

acele orori ale trecutului pot avea un sens pozitiv asupra viitorului nostru comun: 

 

Dacă „Nie wieder Auschwitz” („Niciodată un nou Auschwitz!”) – în largul său sens 

fundamental – rămâne adânc înrădăcinat în ADN-ul nostru politic comun. 

 

Iată ceea ce ne-a reamintit în mod clar, curajos şi cu modestie domnul dr. Vainer în felul său 

calm, înţelept, hotărât, însă niciodată agresiv.  
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Domnul dr. Vainer a declarat adeseori în mod public: “Sunt un om ca oricare altul. Am avut 

mereu grijă să nu uit acest lucru şi să salut şi să respect toţi oamenii pe care îi întâlnesc, 

indiferent de poziţia sau de titlul lor! ” 

 

Pentru aceste calităţi deosebite ale acestui om foarte special şi numeroasele sale realizări 

dorim să ne exprimăm astăzi recunoştinţa.   

 

Doar o ultimă remarcă personală, pe care aş dori să o fac în limba română: 

 

Stimate, dragă domnule Dr. Vainer, 

 

Mărturisesc că în întreaga mea carieră diplomatică am fost însoţit de un sentiment de uimire – 

şi acum trei decenii la St. Petersburg, şi mai târziu la New York sau în alte locuri, şi acum, 

mai ales aici, în România! 

 

Uimirea faţă de generozitatea, căldura şi prietenia de care m-am bucurat şi încă mă mai bucur 

necontenit din partea comunităţii evreieşti, a prietenilor evrei – în pofida contextului istoric 

despre care tocmai am vorbit. 

 

Nu cunosc exemple mai bune, în acest sens, decât pe dumneavoastră, domnule dr. Vainer, pe 

soţia dumneavoastră, pe rabinul Shaffer prietenii noştri, precum Silviu şi Geni Vexler, Iancu 

Ţucărman şi Maria şi mulţi alţii!  

 

Pentru această „mică minune” doresc să vă mulţumesc astăzi personal şi din suflet şi să vă 

urez – dumneavoastră şi comunităţii evreieşti –  „Chag Hanukkah semeach”, iar nouă, tuturor, 

un an 2020 bun şi cu multă sănătate. 

 

Acum, înainte să trecem la ceremonia de decorare, am onoarea să dau cuvântul următoarelor 

personalităţi prezente alături de noi în această seară: 

  

Prim-ministrului Ludovic Orban cu un mesaj din partea Guvernului României 

şi domnului consilier prezidenţial Sergiu Nistor. 
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Brevet de acordare a ordinului 

 

 

În recunoaşterea şi aprecierea meritelor deosebite faţă de Republica Federală Germania, 

 

confer  

 

domnului Dr. Aurel Vainer 

 

Crucea de merit în grad de ofiţer a Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania. 

 

 

Berlin, 17 octombrie 2019 

 

 

(Semnat) Preşedintele federal 

 

Frank-Walter Steinmeier 


