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1. Asociatia F.A.P.T.E. - A.P.A.R - ASOCIAŢIA FEMEILOR PENTRU ACTIVITĂŢI POZITIVE, TOLERANŢĂ ŞI
EDUCAŢIE a FEMEILOR DE AFACERI din ROMÂNIA a aderat la apelul lansat de Salvati Copii la
solutionarea pe cale pasnica a actualei crize, care pune in pericol vietile copiilor si familiilor din Gaza si
ale celor din zonele israeliene amenintate de atacuri.
Salvati Copiii a solicitat partilor implicate incetarea ostilitatilor, inclusiv a atacurilor aeriene si
terestre din Israel si atacurilor cu rachete din Gaza. De asemenea, organizatia a lansat un apel pentru
strangerea sumei de 10 milioane USD si a solicitat accesul liber pentru acordarea de ajutor umanitar
copiilor si familiilor aflate in pericol.
Incetarea macelului, Nu Razboiului !
2. Miercuri 11 Februarie 2009, orele 18³°, Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de Doamna
Cristina Vasiliu, la Filarmonica George Enescu, la spectacolul " Shakespeare", in cadrul Confluentei
Artelor, impreuna cu alte doamne.

- Asociaţia FAPTE a trimis doamnei Alina Dumitru de la Salvaţi Copii un e-mail, alăturându-se
demersului celor de la Salvaţi Copii, la apelul lansat pentru soluţionarea pe cale paşnică a
actualei crize, care pune în pericol vieţiile copiilor şi famiilor din Gaza şi ale celor din zonele
israeliene ameninţate de atacuri.
- Asociaţia FAPTE a protestat împotriva implementării cipurilor biometrice în documente
(paşapoarte, permise de conducere auto, cărţi de identitate) şi in fiinţa umană.
- Asociaţia FAPTE a luat atitudine şi a trimis semnături pe PetiţieOnline, împotriva “Codex
Alimentarius”, ce urmează a fi adoptat în decembrie 2009, deoarece această Lege
intenţionează să pună în afara legii orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii, cum ar fi
terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi tot ceea ce ar putea
constitui mai mult sau mai puţin un potenţial concurent pentru industria chimiei farmaceutice,
a desfiinţării sistematice a inovatorilor ştiinţifici independenţi din ultimii 50 ani.
- Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la mitingul pentru spaţiile verzi, care a avut loc
marţi, 17 februarie, ora 08,30, în Parcul Izvor (vis-a-vis de Palatul Parlamentului), ca
reprezentantă a Asociaţiei FAPTE.
- Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la mitingul „Daca va pasa de Legea ce apara
monumentele istorice”.
- Asociaţia FAPTE a trimis semnături pe PetiţieOnline împotriva vaccinării fetiţelor românce cu un
vaccin netestat.
- Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la o dezbatere publică în Parlament cu privire la un
proiect de lege ce are în vedere promovarea turismului ecologic în România, care a avut loc
marţi 24 martie 2009, ora 15.00, la Sala de Şedinţe a Grupului Parlamentar Liberal din Camera
Deputaţiilor.
3. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitată de Comitetul Roman de Distribuţie, la Facultatea de
Medicină la Conferinţa “ Sănătate – Alimentaţie – Bunăstare 2009 “, în data de 9 Aprilie orele 14.00.

4.
Doamna Marcela Ghiulbenghian, a fost invitată în Atlanta de doamna Profesor Smaranda Livescu
Cazan, Presedinta UNIFERO în data de 26-28 Iunie 2009 , la cea de a 2 a Conferinţă Unifero , Inc, a cărei
tematică este Unitate în Diversitate a Femeilor Românce de pretutindeni; Specific si Universalitate la
Femeile Române şi din alte Grupuri Etnice

5.

6. La vernisajul expoziţiei de la Palatul Parlamentului, invitată de d-na Daniela Popescu.

7. Doamna Marcela Ghiu lbenghian a participat la acţiunea AFR - invitată de D-na Preşedinte Liliana Pagu, la care a participat şi
Profesorul Univ. Dr. Farmacist Bojor şi d-nul Dorel Badiu, alături de alte personalităţi.

8. Doamna Eta Păunescu – realizatorul ziarului “Mioriţa” din SUA, alături de Asociaţia FAPTE,
bucurându-ne de prezenţa dânşii în România şi la Clubul FAPTE – AFAR.

9.

