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POLITICĂ 

VICTORIE DE ETAPĂ A PSD-PNL: PENSIONARE LA 60 DE ANI - FEMEI - ŞI LA 64 - BĂRBAŢI 

EVENIMENTUL ZILEI, 26 OCTOMBRIE 2010  

Autor:  Anca Simina 

Opoziţia a reuşit astăzi, la dezbaterile din comisia senatorială de muncă, să impună majorarea 

punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut şi scăderea vârstei de pensionare până la 60 

de ani la femei şi 64 la bărbaţi. Enervat, ministrul muncii, Ioan Botiş, a plecat din şedinţă. 

Răsturnarea legii pensiilor, de la titlu până la ultimul articol, s-a produs în condiţiile în care, 

preşedintele Băsescu a cerut, la reexaminare, doar scăderea vârstei de pensionare la femei, de 

la 65 la 63 de ani. 

În veselia instalată, senatorii opoziţiei au marcat electoral modificând vârstele, dar au uitat să 

schimbe, tot prin vot, anexa care cuprinde mai departe aceleaşi etape mult trâmbiţate de Emil 

Boc până la egalizarea acestora la 65 de ani la femei şi bărbaţi. 

 

Botiş: "Băsescu n-a scris acolo "«Căutaţi femeia!»" 

Dezbaterea s-a lăsat cu dispute şi chiar cu ofense în rândul senatorilor iritaţi de atitudinea lui 

Botiş care le-a vorbit de sus, apoi a părăsit şedinţa. Cea mai aprinsă dispută a pornit de la 

“căutarea femeii" în tot textul legii, parcurs de la care PSD şi PNL n-au vrut să abdice. 

Ideea a fost lansată de liberala Minerva Boitan, susţinută de PSD-istul Laurenţiu Coca: "Cred că 

trebuie modificate toate articolele care conţin cuvântul "femeie"." "Domnul Băsescu n-a scris 

acolo «Căutaţi femeia», a scris că e o problemă legată de vârstă", a sărit Botiş. "Ba eu tot caut 

femeia! Credeţi că ar trebui să ne uităm la toate aceste articole? Răspundeţi ardeleneşte!", s-a 

ţinut tare Coca. "Nem! ("nu" în limba maghiară, n.r.) Ştiţi ce înseamnă asta?", a răbufnit 

ministrul, spre enervarea senatorilor. 

 

Pensii, ameninţări şi bancuri 

Cu toate ocolişurile încercate de PDL, PSD şi PNL au dominat la vot, impunând modificarea 

integrală a legii, peste cererea lui Băsescu. "Cererea preşedintelui e editată în limba română, 
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foarte clar. Orice demers pe care îl faceţi nu va avea finalitate. Nu are cum comisia din Camera 

Deputaţilor să discute amendamentele pe care le propuneţi. Îi interzice regulamentul", a 

încercat Botiş să blocheze planul opoziţiei ameninţând că pleacă din şedinţă. 

"Dacă nu supuneţi la vot, noi, PSD ieşim din sală", a parat Alexandru Cordoş cu aceleaşi 

ameninţări. 

La vot a câştigat opoziţia, majoritară în comisie. Vârsta a fost scăzută, dar nu cum a vrut 

Băsescu, ci cum a propus PSD: 60 de ani pentru femei şi 64 pentru bărbaţi. "Nu mai văd 

motivul prezenţei ministrului în comisie", s-a ridicat Botiş enervat, părăsind şedinţa. 

Senatorii au replicat cu un banc: "Un câine a trecut din RDG în RFG. Ajuns acolo e întrebat: “Vrei 

mâncare, vrei apă?" Zice: “Nu, lăsaţi-mă să latru!"", a încălzit Boitan atmosfera. 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/psd-a-impus-scaderea-varstei-de-pensionare-60-de-ani-pentru-femei-64-pentru-

basrbati-910337.html   
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SOCIAL 

ÎNVĂŢĂTOAREA DIN CARACAL RENUNŢĂ LA GREVA FOAMEI: "NU VREAU SĂ FIU 

MARTIRĂ. VOI RECURGE LA ALTE FORME DE PROTEST" 

ADEVĂRUL, 31 OCTOMBRIE 2010 

Irma Huculici 

Învăţătoarea Cristiana Anghel a decis să renunţe la greva foamei, după 69 de zile de protest. 

Învăţătoarea a anunţat că de luni va intra într-un regim normal de viaţă şi alimentaţie.  

Învăţătoarea de la Şcoala nr. 2 din Caracal a declarat că va renunţa la greva foamei luni, când va 

împlini 70 de zile de protest, precizând că a luat această decizie în urma unei discuţii pe care a 

avut-o cu Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Ioan. 

„Am decis să renunţ pentru că am primit vizita Preafericitului Ioan de Harghita şi Covasna, care 

a venit la mine în calitate de om căruia îi pasă de celălalt om. Mi-a spus că dacă trec un anumit 

prag, pot să mor. Ceea ce nu ar fi bine pentru sufletul meu. Mi-a spus că putem lucra şi altfel 

pentru a ne face auziţi de autorităţi“, a declarat învăţătoarea Cristiana Anghel pentru Antena 3. 

„Eu am fost supărată când cineva a încercat să mă determine să renunţ la protest“, de aceea îi 

voi lăsa să decidă pe cei care sunt în greva foamei acum ce vor să facă în continuarea, a mai 

spus Anghel. Învăţătoarea din Caracal a precizat că Preasfinţitul Ioan nu i-a cerut în mod expres 

să renunţe la greva foamei, însă din discuţia cu acesta a înţeles că trebuie să se gândească la 

starea ei de sănătate. 

"Nu mi-a cerut explicit să renunţ la această formă de protest, dar din vorbele dumnealui am 

înţeles că ar trebui să mă gândesc la starea sănătăţii mele. Acum vreau să mă refac, am nevoie 

de o perioadă de refacere, dar nu voi ezita niciodată să o iau de la capăt sau să recurg la alte 

mijloace pentru a îndrepta lucrurile", a spus Cristiana Anghel. 

De asemenea, învăţătoarea a spus că se simtă slăbită şi că are o familie de care vrea să aibă 

grijă, precizând că "nu vrea să fie un martir". Cristina Anghel a intrat în greva foamei în 26 

august, nemulţumită de diminuările salariale din sistemul bugetar, ea informând Direcţia de 

Sănătate Publică Olt, Serviciul de Ambulanţă Olt, Spitalul Municipal Caracal, Primăria şi unitatea 

de învăţământ unde predă de demersul său. 
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Ea a fost transferată, în 27 septembrie, de la Spitalul Municipal din localitate la Institutul de 

Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Profesor Doctor N. Paulescu" din Capitală, întrucât starea sa 

de sănătate s-a agravat. 

http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Invatatoarea_din_Caracal_renunta_la_greva_foamei-_-

Nu_vreau_sa_fiu_martira-_Voi_recurge_la_alte_forme_de_protest_0_363563791.html  
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LEGISLAŢIE 

DIVORŢURILE VOR FI MAI IEFTINE ŞI MAI SCURTE, PRINTR-O VIZITĂ LA NOTAR 

ANTENA 3, 29 OCTOMBRIE 2010 

Mica reformă din justiţie a reformat în totalitate divorţul. În curând dacă ambii soţi vor să se 

despartă, divorţurile vor fi şi ieftine şi scurte. De fapt, vor fi total diferite. Va fi suficientă o vizită 

la notar, nu la judecător. 

Cei care au divorţat ştiu chinul suplimentar prin care trebuie să treacă. Vizite interminabile la 

instanţă şi bani mulţi cheltuiţi pe avocaţi, ruşinea spălării rufelor în public, statul pe holurile 

tribunalelor sunt amintiri greu de uitat. Marin a decis să divorţeze după 14 ani, iar soţia a fost 

de acord. Mai trebuie însă să-şi împartă bunurile, iar asta durează.  

Legea vine acum şi simplifică procedura. Din ianuarie, se merge la notar şi dacă ambii parteneri 

sunt de acord cu divorţul, se eliberează pe loc un certificat. Beneficiază de discreţie, timpul este 

mult mai scurt, şi costurile vor fi mult mai reduse faţă de ce sunt acum în instanţă. 

Uniunea Notarilor vorbeşte de costuri care încep de la 100 de lei, în funcţie de complexitatea 

divorţului. Nu toată lumea se bucură de noua posibilitate. Specialiştii se aşteaptă oricum ca 

numărul divorţurilor să crească semnificativ în următoarea perioadă, având în vedere criza 

economică. 

http://www.antena3.ro/romania/divorturile-vor-fi-mai-ieftine-si-mai-scurte-printr-o-vizita-la-notar-112205.html  
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MASS - MEDIA 

DESENELE ANIMATE ALIMENTEAZĂ STEREOTIPURILE DE GEN 

ROMÂNIA LIBERĂ, 28 OCTOMBRIE 2010 

de FLAVIA DRAGAN 

„Finding Nemo", „Madagascar", „Ice Age", „Toy Story". Peşti, pinguini, şobolani, jucării 

vorbitoare. Filme animate aparent inocente. Cu o mică excepţie: promovează o imagine 

stereotipă a femeii. 

Unui personaj fe-mi-nin din desenele animate îi co-res-pund trei per-so-naje mas-culine, arată 

un studiu efectuat de Şcoala de Comunicare şi Jur-na-lism Annenberg, Universitatea California 

de Sud. Iar din cele existente, cele mai multe femei sunt parţial îmbrăcate şi arată bine, scrie 

revista americană Newsweek. 

Între 2006 şi 2009, cercetătorii au analizat 122 de filme adresate familiei şi au descoperit că 

doar 29,2% din personaje erau fe-minine. Iar una din patru era caracterizată ca „sexy, cu haine 

strâmte sau cu o siluetă atră-gătoare", în comparaţie cu unul din 25 de personaje masculine. 

Era mai mare probabilitatea ca personajele feminine să fie mai frumoase şi una din cinci 

pro-ta-goniste era descrisă ca „având la vedere decolteul sau abdomenul". Una din patru femei 

era desenată cu mijlocul atât de îngust încât, în realitate, nu ar fi avut loc înăuntru organele 

interne. 

Studiul Annenberg a fost co-mandat de Institutul Geena Davis, în legătură cu genul în mass-

media. În cariera de ac-triţă, Davis a întruchipat câteva femei puternice: Thelma în filmul 

„Thelma şi Louise" şi pre-şedintele ţării în „Commander in Chief". Un studiu comandat de 

grupul publicitar Kaplan Thaler a arătat că 68% din cei care se uitau la „Commander in Chief"  

era mai probabil să ia în serios o femeie-preşedinte. Şi asta, chiar dacă era numai un film. 

 

Cum se naşte o gândire sexistă 

Tot ceea ce urmărim ne influen-ţează reprezentările şi uneori le limitează. „Cu cât personajele 

feminine sunt mai sexualizate, unidimensionale, cu ochi dulci, cu atât este mai mare 

proba-bi-litatea ca băieţii să îşi formeze o anumită imagine despre fete şi la fel păţesc şi fetele", 

arată studiul. „Filmele pentru copii nu sunt echilibrate şi încurajează ideea că fetele şi femeile 

sunt mai puţin importante în societate decât bărbaţii şi băieţii. Dacă copiii cresc vizionând filme 
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şi desene în care femeile apar în tot felul de roluri, vor renunţa la gândirea stereotipă şi li se va 

părea ceva absolut firesc să vadă femei în poziţii de conducere", spune Geena Davis. 

Un sondaj din 2003, realizat de Kaiser Family Foundation, a arătat că cei mici, între 0 şi 6 ani, au 

cel puţin 20 de DVD-uri în casă. Jumătate din copii se uită la cel puţin un film animat pe zi. 

Potrivit lui Davis, cu cât o fată consumă mai multe produse media de acest fel, cu atât îşi va 

restrânge aria ro-lurilor posibile, pentru că de-senele mizează foarte mult pe stereotipuri. În 

acelaşi timp, cu cât un băiat se uită mai mult la astfel de desene, cu atât mai mult când va 

creşte va avea o gândire sexistă.  

Doar 7% din directori, 13% din scenarişti şi 20% din produ-cătorii de desene animate sunt 

femei, arată studiul Annenberg. Când una sau mai multe femei sunt implicate în elaborarea 

scenariului, creşte şi numărul de personaje feminine. „Este o ruşine că încă ne mai învăţăm 

fetele să privească de pe margine, în timp ce băieţii fac lucrurile interesante. Prea  multe femei 

de pe ecran sunt personaje statice: privesc, aşteaptă, aplaudă", concluzio-nează Davis.   

http://www.romanialibera.ro/stiinta-tehnica/descoperiri/desenele-animate-alimenteaza-stereotipurile-de-gen-

203958.html  
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CNA: POSTUL ANTENA 3, AMENDAT PENTRU LIMBAJUL INJURIOS AL LUI BADEA ŞI 

CIUTACU LA ADRESA LUI UDREA  

MEDIAFAX, 28 OCTOMBRIE 2010 

CNA a amendat, joi, cu 10.000 de lei Antena 3 pentru emisiunea "Sinteza zilei" din 14 

septembrie, în care s-a încălcat dreptul la propria imagine al Elenei Udrea, iar Mircea Badea şi 

Victor Ciutacu au folosit un limbaj injurios comentând o înregistrare care prezenta vizita 

ministrului la Vaslui. 

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a analizat, în şedinţa de joi, emisiunea "Sinteza zilei" 

difuzată de Antena 3 în data de 14 septembrie. 

Potrivit CNA, în emisiunea "Sinteza zilei" din 14 septembrie au fost invitaţi Liviu Voinea, analist 

economic, Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, jurnalistul Victor 

Ciutacu şi realizatorul Mircea Badea. 

Pe ecran a fost postat titlul "Top 10 aberaţii şi minciuni. Cine este cel mai mare mincinos". În 

emisiune a fost difuzată o înregistrare despre "o vizită mai veche" - după cum s-a exprimat 

Mihai Gâdea, moderatorul emisiunii - a ministrului Elena Udrea la Vaslui. Imaginile au fost 

preluate, potrivit siglei de pe ecran, de la "Vremea nouă TV". 

În materialul difuzat se spune: "Nici marele Băse, dacă venea la Vaslui, nu producea o aşa 

agitaţie şi frământare politico-administrativă. Dar Nuţi a produs. Nuţi întotdeauna produce, 

pentru că este productivă. După îndelungi aşteptări şi tremurat cu flori în mână, în faţa 

primăriei Vaslui îşi face apariţia Mercedesul lui Pinalti cu doamna ministru zguduită rău de 

gropi. Marii bărbaţi ai Vasluiului, în frunte cu primarul Pavăl şi deputatul Marian, fac parte din 

delegaţia de primire. Niciunul nu se gândeşte să-i deschidă doamnei portiera. Emoţia, probabil. 

În schimb, sus, la sala de şedinţe a Consiliului Local, zarvă mare. Toţi consilierii au sărit de pe 

scaune s-o vadă, live, pe Nuţi. Domnii fluieră cu admiraţie, doamnele chicotesc cu abnegaţie. 

Doamna ministru, tocmai ce arăta la tot Vasluiul dosul ministerial (...)". Materialul continuă în 

acelaşi stil, potrivit CNA. 

După vizionarea materialului, Victor Ciutacu a afirmat: "E tradiţia noastră milenară. Vine 

trimisul sultanului, toţi se prosternează, în cazul ăsta trimisul e o ea şi, în accepţiunea populară, 

cum ar zice ăla cu perversa de pe Târgu Ocna, şi-i cam bună. Motiv pentru care se fleşcăie toţi în 

faţa ei şi se comportă ca nişte slugi". 
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El a fost urmat de Mircea Badea: "Mie-mi place cum o ardem noi aşa, intelectual. Domn'e, 

doctrinele politice... De dreapta... Raporturile instituţionale, cutare... De fapt, un gras, când a 

venit duduia, care e preferata lui ăla care ne bagă în pârnaie şi care ne ia banul sau ne dă banul 

în funcţie de cum raportează doamna, umflatul ăla a zis: micii mei, ce fac frate fără ei? Nu mai 

avea gură să pupe. Sigur, în cazul doamnei Udrea existau zone mult mai ofertante...". 

"Da' i-ai văzut pe ăia cu năsucurile lipite de geam? Erau ca la fetiţa cu chibrituri, ştii? (...) Şi 

totuşi n-a venit Lady Di. Nu s-a reîncarnat Lady Di, să vină...", a spus, la rândul său, Victor 

Ciutacu, fiind completat de Mircea Badea: "A venit Lady Ud". 

În urma emisiunii, CNA a primit o reclamaţie de la Primăria municipiului Vaslui. 

"Deşi nu s-a specificat în emisiune, această vizită a fost ocazionată de semnarea unor contracte 

de finanţare foarte importante, pentru reabilitarea a două unităţi şcolare din municipiul Vaslui. 

Lipsa acestei puneri în context a vizitei a condus la comentarii maliţioase şi tendenţioase ale 

invitaţilor prezenţi în platou, care sugerau o atitudine slugarnică a edilului municipiului Vaslui, 

ce s-ar fi manifestat în ciuda tensiunilor existente în prezent în administrarea publică, fapt 

complet eronat, întrucât vizita ministrului Udrea a avut loc la data de 18 martie 2010 şi nu într-o 

perioadă apropiată de luna difuzării materialului video (septembrie 2010)", se arată în 

reclamaţia transmisă CNA de Primăria municipiului Vaslui. 

Potrivit lui Attila Szasz, membru al CNA, înregistrarea preluată de Antena 3 nu reprezintă o ştire. 

Ioan Onisei, vicepreşedintele CNA, a făcut trimitere la "limbajul injurios" folosit de Mircea 

Badea şi Victor Ciutacu după difuzarea materialului respectiv, dar şi la lipsa de informare 

corectă a postului Antena 3, care nu a prezentat contextul în care a fost făcută înregistrarea la 

Vaslui. Totodată, Onisei a spus că nu există un post de televiziune în Vaslui cu numele "Vremea 

TV" sau "Vremea nouă TV". 

"Noi nu am vrut decât să prezentăm o atitudine a celor din Vaslui la adresa doamnei Udrea", a 

spus reprezentanta postului Antena 3 la CNA. Ea a precizat că înregistrarea a fost preluată de pe 

internet. 

La propunerea lui Ioan Onisei, vicepreşedintele CNA, postul Antena 3 a fost amendat cu 10.000 

de lei, pentru încălcarea articolului 42 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 

potrivit căruia "(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (4) Realizatorii emisiunilor au 

obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă 

împotriva altor persoane", a articolului 71 din Cod - "(1) În programele de ştiri şi dezbateri 

informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, 

trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea 



13 

 

liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în 

perioada în care problemele sunt în dezbatere publică; b) asigurarea unei distincţii clare între 

faptele şi opiniile prezentate", dar şi a articolului 3 din Legea audiovizualului - "(2) Toţi furnizorii 

de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 

prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor". 

Şase dintre membrii CNA (Gelu Trandafir, Attila Szasz, Narcisa Iorga, Dan Grigore, Ioan Onisei şi 

Răsvan Popescu) au votat pentru amendarea postului Antena 3 cu 10.000 de lei, în timp ce trei 

membri ai Consiliului (Cristina Trepcea, Constantin Duţu şi Mihai Mălaimare) au votat împotriva 

sancţionării televiziunii. 

După amendarea postului Antena 3, jurnalistul Victor Ciutacu a declarat pentru MEDIAFAX că 

instituţia CNA "se transformă, pe faţă, într-o armă politică îndreptată împotriva celor care 

îndrăznesc să aibă alte păreri faţă de preşedintele Băsescu". 

"(...) Nu pot decât să remarc, în nume personal, că un organism care ar trebui să vegheze la 

respectarea cadrului legal, CNA, se transformă, pe faţă, într-o armă politică îndreptată 

împotriva celor care îndrăznesc să aibă alte păreri faţă de preşedintele Băsescu. Amenda (mai 

ales motivaţia ei) e de un ridicol grotesc şi, dacă găseşte cineva cu DEX-ul în mână, în pasajele 

citate, vreo injurie de-a mea la adresa doamnei ministru, atunci înseamă că eu nu mai am 

proprietatea termenilor. Înţeleg omeneşte că reprezentanţii puterii politice vor să se facă 

folositori şefului statului pentru că le-a dat o pâine sigură pe criza asta devastatoare, dar, dacă 

erau cât de cât precauţi, puteau să găsească un motiv credibil", a declarat Victor Ciutacu. 

Totodată, Victor Ciutacu spune că a vorbit cu Mircea Badea şi că va cere autorizaţie de protest 

"faţă de abuzurile săvârşite de CNA", în faţa sediului acestei instituţii. 

"Am vorbit cu Mircea Badea şi am decis să cerem, de la Primăria Capitalei, autorizaţie de 

protest faţă de abuzurile săvârşite de CNA, în faţa sediului acestei instituţii. Înţelegem să plătim 

impozite pentru a asigura leafa unor foşti ziarişti vopsiţi politic care nu şi-au mai găsit locul într-

o piaţă media capitalistă, dar nu şi să ne lăsăm călcaţi în picioare pe banii noştri. Aşadar, după 

ce vom îndeplini formalităţile legale, o să-i aşteptăm pe cei care gândesc ca noi la un miting de 

protest în faţa CNA", a mai spus Victor Ciutacu. 

 http://www.mediafax.ro/cultura-media/cna-postul-antena-3-amendat-pentru-limbajul-injurios-al-lui-badea-si-

ciutacu-la-adresa-lui-udrea-7601214  
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PUBLICITATE 

RECLAMA CALVIN KLEIN, INTERZISĂ PENTRU CĂ PROMOVEAZĂ VIOLENŢA ŞI VIOLUL       

ZIARE.COM, 25 OCTOMBRIE 2010 

 

Brandul Calvin Klein este implicat intr-un nou scandal, din cauza reclamelor sale provocatoare.  

Este vorba de cea mai recenta campanie publicitara pentru Calvin Klein jeans, care a fost 

interzisa in Australia, pe motiv ca aceasta promoveaza violenta si violul, noteaza Daily News. 

In respectiva reclama, Lara Stone, modelul care este imaginea acestei marci, este asezata pe 

spate in bratele unui barbat imbracat doar in blugi. Acesta o tine de par, iar un altul se afla 

deasupra ei.  

Scena pare a avea loc intr-o zona urbana. Activistii au acuzat faptul ca in aceasta reclama sunt 

folosite imagini din timpul unui viol in grup, cu scopul de a vinde haine.  

Guvernul din Australia a ordonat ca respectiva reclama sa fie data jos de pe panourile 

publicitare.  

Potrivit unui oficial, "consiliul a decis, ca desi actul in cauza poate fi consensual, impactul 

general si impresia cea mai probabila este ca scena sugereaza violenta si violul ... Consideram ca 

imaginea este injositoare pentru femei, prin simplul fapt ca sugereaza ca femeia este o jucarie 

pentru acei barbati".  

Nu este pentru prima oara cand acest brand are probleme din cauza reclamelor sale. 

In urma cu doi ani, locuitorii din Soho, au protestat fata de o reclama care o prezenta pe actrita 

Eva Mendez sumar imbracata, in timp ce se imbratisa cu doi barbati. 
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http://www.ziare.com/magazin/inedit/reclama-calvin-klein-interzisa-pentru-ca-promoveaza-violenta-si-violul-

1050999  
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LOCAL 

RÂMNICU VÂLCEA: SCLAVĂ LA TREI ZILE DUPĂ CĂSĂTORIE: „ÎI SPĂLAM PE PICIOARE PE 

TOŢI, PE BĂRBAT ŞI PE SOCRII” 

ADEVĂRUL, 30 OCTOMBRIE 2010 

Dorel Ţîrcomnicu 

Numărul femeilor care apelează la serviciile Centrul pentru Victimele Violenţei Intrafamiliare 

din Râmnicu Vâlcea a crescut anul acesta faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.  

Medicul şi directorul centrului, Daniela Paraschiv, ne-a spus: „De la începutul anului şi până 

acum au trecut prin centrul 125 de femei, faţă de aceeaşi perioadă a lui 2009, când au trecut 95 

de femei. Cele mai multe au vâsta cuprinsă între 30-45 de ani, au studii medii, dar am avut şi 

femei bătute la 80, 90 de ani sau persoane care fac parte nu doar din categoria oamenilor 

săraci, dar şi a celor bogaţi". Specialiştii centrului, psihologi, asistenţi sociali, consilieri juridic, 

asistenţi au analizat cauzele care declanşează „războaiele" intrafamiliare: etilismul, gelozia, 

stare de boală, sărăcirea populaţiei dar şi bogăţia crează drame în urma cărora se ajunge la 

violenţă. 

 

Obligată să-şi spele soţul şi socrii pe picioare 

Mihaela Păun (25 ani), din Fişcălia se află de mai bine de o lună în centru împreună cu fetiţa ei, 

iar drama prin care a trecut este fără margini. „M-am căsătorit la doar două luni după ce l-am 

cunoscut. El provine dintr-o familie de oameni înstăriţi. Ai mei au fost săraci. La trei zile după 

căsătorie am încasat primele lovituri zdravăne şi de atunci bătăile, cu pumnii, cu picioarele, s-au 

înteţit. Am fost lovită într-atât încât am avortat primul copil. Eram sclavă în casa părinţilor lui că 

ajunsesem să-i spăl pe toţi, pe el şi pe socrii, pe picioare, în fiecare seară. Se aşezau la rând şi eu 

treceam cu ligheanul pe la fiecare", povesteşte femeia care acum a intentat acţiune de divorţ şi 

vrea să-şi reia viaţa de la capăt alături de puiul de om, o fetiţă superbă, de un anişor. De foarte 

multe ori personalul centrului este supus şi el urii declanşate de soţii agresivi. 

http://www.adevarul.ro/locale/ramnicu-valcea/Ramnicu_Valcea-_Sclava_la_trei_zile_dupa_casatorie-

_Ii_spalam_pe_picioare_pe_toti-pe_barbat_si_pe_socrii_0_362963786.html  
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ALBA: CRIMĂ ORIBILĂ. UN BĂRBAT DIN ABRUD ŞI-A OMORÂT NEVASTA ÎN BĂTAIE 

ADEVĂRUL, 30 OCTOMBRIE 2010 

Dorin Ţimonea 

Un bărbat de 52 de ani din oraşul Abrud a fost arestat preventiv ieri de Tribunalul Alba pentru 

omor calificat. Liviu Furdui este acuzat că şi-a ucis soţia în bătaie. 

Poliţia e fost sesizată chiar de criminal. Reîntors de la serviciu, Liviu Furdui a găsit-o pe femeie 

decedată în pat cu urme de violenţă la nivelul feţei şi pe corp. 

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că în dupa-amiaza zilei de 27.10.2010, pe fondul 

consumului de băuturi alcoolice, bărbatul a lovit-o în mod repetat pe soţia sa, în curtea 

locuintei după care s-a dus la culcare. În dimineaţa zilei de 28.10.2010, bărbatul a plecat la 

serviciu fără a mai discuta cu soţia sa, iar în după-amiaza aceleiaşi zile, cînd a revenit la 

domiciliu, a găsit-o pe soţia sa, în pat, în stare de inconştienţă, moment în care a apelat 112“, se 

afirmă într-un comunicat de presă al IPJ Alba. 

 

Riscă 25 de ani de închisoare 

Medicii de pe ambulanţa sosită la domiciliul celor doi soţi, au constatat decesul femeii. La faţa 

locului s-a deplasat o echipă de cercetare formată din procuror criminalist, lucrători de poliţie şi 

medic legist. Cu ocazia examinării sumare a cadavrului, s-a constatat că prezenta mai multe 

leziuni traumatice la nivelul corpului şi al feţei. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului 

Judeţean de Urgenţa Alba, în vederea efectuării necropsiei.  

Medicul legist a concluzionat că moartea femeii a fost violentă şi s-a datorat „şocului traumatic 

la o persoană cu numeroase leziuni traumatice recente“. 

Liviu Furdui a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile de Tribunalul Alba. Bărbatul a 

fost depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie al 

Judeţului şi riscă o pedeapsă cu închisoarea între 15 şi 25 de ani. 

http://www.adevarul.ro/locale/alba_iulia/Alba-Crima-oribila-Abrud-nevasta_0_362963869.html  
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FETE RĂPITE, DROGATE, VÂNDUTE ÎNTRE PROXENEŢI ŞI OBLIGATE SĂ SE PROSTITUEZE 

ADEVĂRUL, 27 OCTOMBRIE 2010 

Dorin Ţimonea 

Motivarea judecătorilor în dosarul „Prostituate pentru VIP-uri“ dezvăluie modul şocant de 

acţiune al grupării infracţionale. Proxeneţii îşi vindeau fetele între ei. Alegeau mai ales tinere cu 

situaţie socială precară, care erau foarte uşor de influenţat.  

Unul dintre proxeneţi, Virgil George Dura, este suspectat că a răpit mai multe fete din zona 

unor licee din Alba pe care, ulterior, le-a drogat şi le-a obligat să întreţină relaţii sexuale cu 

clienţii grupării în schimbul unor sume de bani. Bărbatul este cunoscut ca un personaj al lumii 

interlope care săvârşea fapte cu violenţă.  

 

Minore scoase cu acte false din ţară 

Virgil George Dura se află în arest preventiv din luna septembrie într-un alt dosar penal în care 

este acuzat de tâlhărie. De asemenea, în urmă cu un an de zile a fost condamnat de Tribunalul 

Alba la plata unei amenzi penale de 500 de lei, după ce a bătut un bărbat din Blaj. A fost 

suspectat şi de un viol produs în 8 martie 2010, în Ighiu, dar fata care l-a acuzat şi-a retras 

plângerea. 

Procurorii şi poliţiştii care anchetează dosarul au descoperit peste 20 de fete care practicau 

prostituţia, dintre care cel puţin 10 erau minore. Surse judiciare afirmă că patru fete minore au 

fost transportate cu documente de identitate false în Germania, tot pentru a practica 

prostituţia. Aceleaşi surse afirmă că cele mai multe dintre fetele care se prostituau erau drogate 

înainte de a fi transportate la clienţi. 

Liderul grupării, Teodor Şchiop, zis Puşcărie, se prezenta clienţilor, conform înregistrărilor 

telefonice de la dosar, ca şi recuperator de meserie şi dezvăluia şi ţările în care acţiona: 

România, Spania, Italia, Belgia, Franţa, Olanda, Germania. Acesta este acuzat şi de lipsire de 

libertate, tâlhărie, distrugere şi şantaj în formă continuată.  

Membrii grupării infracţionale au ajuns chiar să îşi vândă fetele între ei. Un astfel de episod este 

menţionat de judecător că a avut loc între Teodor Şchiop şi Adrian Trifa. „Inculpatul era 

cunoscut ca cel mai vechi proxenet din Alba Iulia şi nu avea o altă sursă de venit decât cea 

obţinută din activitatea infracţională“, se afirmă în motivare despre Adrian Trifa.  
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Atenţionaţi de fostul ofiţer de informaţii 

Fostul ofiţer SRI şi SIE, Claudiu Vulpe (Fox), este acuzat că s-a folosit de această calitate în 

timpul activităţii infracţionale: „a pus la îndemâna inculpaţilor o listă cu numele şi adresele 

datornicilor unei firme şi totodată i-a atenţionat pe inculpaţi când s-au început actele de 

urmărire penală de către Serviciul DIICOT în prezentul dosar“.  

Proxeneţii alegeau în special fete cu o situaţie social precară, de care puteau profita foarte uşor. 

„Pericolul concret al lăsării în libertate a inculpaţilor este conturat de circumstanţele reale ale 

săvârşirii faptelor; modul violent de comitere; modul profesionist de organizare: filaj, liste cu 

datornici, limbaj codificat, ameninţări, şantaj, incendieri, sechestrări, de caracterul continuu şi 

scopul josnic al faptelor în dauna unor victime cu situaţie materială precară, minore, profitând 

de naivitatea şi sărăcia acestora“, astfel justifică magistratul decizia privind arestarea preventivă 

a membrilor grupării.  

 

Alte precizări din motivarea judecătorului de la Tribunalul Alba:  

Inculpatul Bakai Gabriel, deşi nu are antecedente penale, mai este cercetat pentru infracţiuni 

de şantaj comise împreună cu inculpatul Decean Ioan şi împrejurarea că sunt cercetaţi în acel 

dosar  nu i-a determinat să se oprească din activitatea infracţională.  

Inculpatul Lupu Gheorghe are antecedente penale şi a avut aceeaşi poziţie şi în faţa 

judecătorului care a analizat oportunitatea arestării preventive, respectiv a negat cunoaşterea 

vârstei uneia dintre victimele traficate deşi din probele administrate reiese că o instruia să nu 

spună clienţilor că este minoră.   

Lăsarea în libertate a inculpaţilor Hancheş Raul (Pricu – n.r.) şi Bălan Adrian creează pericol 

concret pentru ordinea publică care este demonstrat de persistenţa acestora în comiterea 

actelor infracţionale. Deşi au fost condamnaţi, au continuat activităţile infracţionale chiar din 

Penitenciarul Aiud. 

Neluarea în acest caz a unei măsuri preventive ar putea încuraja şi alte persoane care săvârşesc 

asemenea fapte să continue activitatea infracţională şi ar influenţa negativ opinia publică, 

creând convingerea că autorităţile judiciare nu reacţionează ferm pentru stoparea fenomenului 

infracţional. 
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Pe lângă teama victimelor trebuie reliefată şi temerea pe care au manifestat-o cu ocazia audierii 

de judecător şi unii membrii ai grupării care au recunoscut faptele şi care, deşi audiaţi separat, 

au relatat că a existat un schimb de replici şi de gesturi care sugerau reproşuri sau ameninţări 

pentru cele declarate. 

http://www.adevarul.ro/locale/alba_iulia/Iulia-SOCANT-Dosarul-Prostituate-VIP-uri_0_361164280.html  
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CLUB DE FIŢE DIN DOROBANŢI, ACOPERIRE PENTRU UN BORDEL DE CINCI STELE 

ANTENA 3, 30 OCTOMBRIE 2010 

Club de noapte, acoperire pentru un bordel de cinci stele! Asta au găsit poliţiştii în centrul 

capitalei, chiar în zona Dorobanţi. Clubul le oferea domnilor cu dare de mână 10 fete, printre 

care şi o minoră! Patronii au fost arestaţi! 

Dorobanţi, zona de cinci stele a capitalei! Chiar aici a funcţionat un bordel de lux. Clienţii au 

scos din buzunar cel puţin 500 de euro pentru câteva ore cu una din cele zece fete angajate 

teoretic doar ca dansatoare. Una dintre ele, o fată de doar 17 ani! Părinţii au aflat de ocupaţia 

tinerei! 

La poliţie au ajuns şi patru fete, surprinse în flagrant cu doi clienţi elveţieni!! 

Patronii îşi făceau reclamă şi pe internet. Servicii de escortă şi cel mai important, 

confidenţialitate. Pe site, fetele erau prezentate în aşa fel încât să incite fiecare posibil client. 

Ca să-şi mascheze activitatea, patronii au cedat afacerea unei alte persoane căutate acum de 

poliţişti! 

http://www.antena3.ro/romania/club-de-fite-din-dorobanti-acoperire-pentru-un-bordel-de-cinci-stele-

112243.html  
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EXTERN 

CONDIŢIILE DE LUCRU FLEXIBILE SUNT UTILE ŞI ANGAJATORILOR ŞI ANGAJAŢILOR, ARATĂ 

UN STUDIU AL COMISIEI EUROPENE  

EURACTIV, 26 OCTOMBRIE 2010 

Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, programul de lucru flexibil aduce beneficii atat 

angajatorilor, cat si lucratorilor. Raportul vine intr-un moment in care ministrii pentru egalitatea 

de sanse intre femei si barbati se intalnesc la Bruxelles in cadrul unei reuniuni informale pentru 

a discuta noua strategie privind egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-

2015.  

„Programele de lucru flexibile, structurile de ingrijire pentru copii si alte persoane aflate in 

intretinere si dreptul la concediu tind sa duca la cresterea ratelor de ocupare a fortei de munca, 

atat in cazul femeilor, cat si al barbatilor, precum si la cresterea durabilitatii ratelor natalitatii,” 

a afirmat Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar pentru justitie, 

drepturi fundamentale si cetatenie. 

 „In perioade de incetinire a cresterii economice, conditiile de lucru flexibile pot ajuta cetatenii 

sa isi pastreze locurile de munca. Trebuie sa continuam progresele facute in ceea ce priveste 

structurile pietei muncii care vizeaza compatibilitatea cu viata de familie: atat flexibilitatea 

programelor de lucru, cat si egalitatea de sanse intre femei si barbati sunt premise importante 

ale redresarii economice.” 

Raportul grupului de experti privind „Programele de lucru flexibile si egalitatea de sanse intre 

femei si barbati” ofera o imagine de ansamblu a practicilor actuale din cele 27 de tari membre 

ale UE si din tarile SEE-AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein si Elvetia). Acesta se concentreaza 

pe flexibilitatea interna (in cadrul intreprinderilor si al organizatiilor), atat in ceea ce priveste 

durata timpului de lucru (de exemplu, lucrul cu fractiune de norma), cat si organizarea timpului 

de lucru (de exemplu, un program de lucru flexibil sau program de lucru decalat si flexibilitate in 

ceea ce priveste ora de incepere si de incheiere a zilei de lucru).  

 

Principale concluzii ale raportului sunt: 

1. In continuare, exista foarte mari diferente intre statele membre in ceea ce priveste 

flexibilitatea timpului de lucru:  
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- flexibilitatea duratei timpului de lucru este mai raspandita in Europa de Nord si de Vest, in 

timp ce in Ungaria, Lituania, Republica Ceha, Estonia, Bulgaria, Slovacia, Slovenia si Romania, 

predomina traditionalul program de 40 de ore de lucru;  

- Danemarca, Suedia, Germania, Finlanda si Norvegia inregistreaza performante relativ ridicate 

in ceea ce priveste organizarea flexibila, putin peste jumatate din totalul lucratorilor utilizand 

un anumit tip de flexibilitate in ceea ce priveste orele lor de lucru.  

 

2. Cresterea flexibilitatii timpului de lucru nu reprezinta intotdeauna un aspect pozitiv pentru 

egalitatea de sanse intre femei si barbati: 

- un program de lucru mai individualizat are un efect pozitiv asupra ratelor de ocupare ale fortei 

de munca feminine si ii poate ajuta pe angajati sa gaseasca un echilibru intre munca si viata 

privata, insa lucrul cu fractiune de norma (in care femeile sunt predominante) se concentreaza 

in continuare, in majoritatea tarilor, in sectoarele slab remunerate, cu oportunitati de cariera si 

de formare scazute; 

- cultura organizationala joaca, de asemenea, un rol important. Atata timp cat flexibilitatea este 

considerata un mod „feminin” de organizare a timpului de lucru, este mai probabil ca orarele de 

lucru flexibile sa confirme diferentele dintre femei si barbati, decat sa le modifice.  

 

3. Recentele evolutii in materie de politica arata ca flexibilitatea timpului de lucru se 

regaseste pe agenda politica din mai multe tari, cu toate ca temele specifice pot varia: 

- unele tari (precum Republica Ceha si Lituania) se concentreaza pe flexibilitate ca instrument 

pentru cresterea ratei de ocupare a fortei de munca (atat din punct de vedere al numarului de 

persoane, cat si al numarului de ore);  

- lucrul cu fractiune de norma este folosit din ce in ce mai mult pentru a promova imbatranirea 

activa. In special in tarile nordice, lucrul cu fractiune de norma involuntar reprezinta o problema 

importanta, ceea ce duce la luarea de masuri de politica in incercarea de a crea un nou echilibru 

intre flexibilitate si securitate;  

- valorificarea si anualizarea timpului de lucru fac parte, de asemenea, din agenda politica 

actuala (in Finlanda, Germania si Luxemburg). Orarele de lucru flexibile sunt legate in unele tari 

(precum Polonia si Portugalia) de dezbaterea privind reducerea numarului de ore suplimentare;  
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- criza financiara si economica actuala a avut un efect clar, iar flexibilitatea este vazuta acum ca 

un important instrument de politica care poate ajuta angajatorii sa se adapteze la conditiile 

economice in schimbare. Cu toate acestea, in dezbaterea actuala, problematica egalitatii de 

sanse intre femei si barbati nu ocupa un loc important. 

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_21317/Conditiile-de-lucru-

flexibile-sunt-utile-si-angajatorilor-si-angajatilor-arata-un-studiu-al-Comisiei-Europene.html  
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GERMANIA VA INTERZICE CĂSĂTORIILE FORŢATE ALE MUSULMANILOR 

ZIARE.COM, 29 OCTOMBRIE 2010 

Guvernul german a inaintat spre aprobare o propunere care incrimineaza mariajele fortate, cu 

speranta de a reduce aceasta practica traditionala musulmana. 

Cabinetul cancelarul Angela Merkel a initiat o lege impotriva mariajelor fortate, iar responsabilii 

vor primi o pedeapsa cu inchisoarea de pana la cinci ani, informeaza Big News Network. 

"Mariajele fortate sunt o grava problema a Germaniei", a declarat Thomas de Maiziere, 

ministrul de interne german. 

Aproximativ 4,3 milioane de musulmani traiesc in Germania, iar mariajele fortate sunt inca o 

practica printre turci si arabi. 

Tinerii imigranti care au crescut in Germania si se identifica valorilor occidentale se revolta 

impotriva acestei traditii impuse de parinti. 

Guvernul va modifica legea imigratiei pentru a permite celor plecati in asa-numita "vacanta de 

nunta" sa se reintoarca mai usor pe teritoriul german. 

Numeroase femeile sunt aduse in Germania din Turcia si sunt obligate sa se marite cu imigranti 

turci. Daca aceste femei divorteaza in primii trei ani de la casatorie sunt obligate sa se reintorca 

in tara de bastina. 

http://www.ziare.com/europa/germania/germania-va-interzice-casatoriile-fortate-ale-musulmanilor-1051989  
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BULGARIA. FEMEILE SE POT ÎNROLA ÎN GARDA NAŢIONALĂ 

ANTENA3.RO | 29 OCTOMBRIE 2010  

Armata bulgară a ridicat ultimele restricţii care le interziceau femeilor să facă parte din unele 

unităţi, cum ar fi garda naţională sau cele de pe submarine, a anunţat joi ministrul Apărării, 

Aniu Anghelov, citat de AFP. 

În fapt, femeile nu vor putea să cunoască probabil beţia adâncimilor prea curând, deoarece 

deputaţii au votat joi şi dezmembrarea unicului submarin al marinei bulgare. 

Ridicarea restricţiilor intervine după o plângere a două studente ale academiei militare care vor 

să devină membre ale gărzii naţionale.  

 "Vor fi femei în garda naţională dacă acestea vor avea înălţimea minimă cerută - între 178 şi 

182 de centimetri", a declarat Anghelov într-o conferinţă de presă. 

Candidaţii trebuie, de asemenea, să treacă redutabilele teste fizice şi să nu aibă tatuaje sau 

cicatrice, a precizat ministrul. 

Femeile reprezintă 14% din forţele armate bulgare, al căror contingent este de 44.100 de 

persoane, a explicat Anghelov. 

http://www.antena3.ro/externe/bulgaria-femeile-se-pot-inrola-in-garda-nationala-112135.html  
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O ADOLESCENTĂ SUSŢINE CĂ A FĂCUT SEX CU BERLUSCONI PENTRU BANI, PE VREMEA 

CÂND ERA MINORĂ 

ANTENA3.RO, 28 OCTOMBRIE 2010 

 O adolescentă în vârstă de 18 de ani a declarat că a făcut sex cu premierul italian Silvio 

Berlusconi, pe vremea când era încă minoră, informează Telegraph.co.uk. 

Totul ar fi pornit de la reţinerea tinerei pe nume Ruby de către poliţiştii italieni, aceasta fiind 

imigrantă ilegală din Maroc. Pentru a scăpa de oamenii legii, tânăra a declarat că îl cunoaşte 

personal pe SIlvio Berlusconi, dând şi numeroase detalii despre prietenia acestora. 

Cei doi s-ar fi cunoscut în urmă cu un an, la una din petrecerile date de premierul italian. 

Tânăra, care îşi dorea o carieră în Tv, i-a fost prezentată acestuia de către un impresar, iar 

întâlnirea s-ar fi terminat cu o partidă de sex, care, potrivit tinerei nu a fost nici pe departe 

singura. 

Anul trecut, Berlusconi a fost acuzat de mai multe femei, majoritatea dame de companie, că a 

oferit bani în schimbul unor servicii sexuale. În plus, au apărut mai multe poze de la aşa-zisele 

orgii ale premierului. În fotografii, apăreau mai mulţi bărbaţi în pielea goală şi femei îmbrăcate 

sumar. 

http://www.antena3.ro/externe/o-adolescenta-sustine-ca-a-facut-sex-cu-berlusconi-pentru-bani-pe-vremea-cand-

era-minora-112095.html  



28 

 

 

SILVIO BERLUSCONI: "ÎMI PLACE VIAŢA ŞI ÎMI PLAC FEMEILE, NU DATOREZ EXPLICAŢII"  

MEDIAFAX, 29 OCTOMBRIE 2010 

Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a declarat că îi place "viaţa" şi îi plac "femeile", subliniind că 

nu datorează nimănui explicaţii în cazul minorei de origine marocană care a declarat că ar fi 

avut relaţii intime cu el, scrie ziarul La Repubblica în ediţia electronică. 

 "Opoziţia de stânga mă atacă în fiecare zi. Dar voi rămâne mereu aici", a declarat şeful 

Guvernului italian. 

Întrebat dacă Biroul primului-ministru a intervenit pentru eliberarea din detenţie a tinerei 

marocane care a participat la petrecerile premierului, Berlusconi a răspuns: "Nu am făcut 

niciodată astfel de intervenţii. Pur şi simplu am semnalat că exista o persoană care avea nevoie 

de asistenţă. Asta este tot. A fost un simplu telefon pentru găsirea unei persoane disponibile 

pentru a avea grijă de altă persoană de care tuturor ne-a fost milă pentru că povestise ceva 

dramatic şi toţi am crezut", explică Berlusconi. 

"În casa mea vin doar persoane respectabile. Cred că tot ce a declarat această tânără ajută la 

clarificarea chestiunii. Mă comport ireproşabil cu invitaţii mei, îmi place viaţa şi îmi plac femeile. 

Nimeni nu va putea vreodată să îmi schimbe stilul de viaţă. Repet: m-am străduit să găsesc un 

sprijin pentru această fată, pentru că părea să fie într-o situaţie dramatică. Iar bunga-bunga 

este o glumă veche cu care încă mă distrez", subliniază premierul Italiei. 

Silvio Berlusconi, în vârstă de 74 de ani, este suspectat că a avut relaţii intime cu o minoră de 

origine marocană, pentru eliberarea căreia Biroul primului-ministru intervenise telefonic, 

afirmând în mod fals că este nepoata lui Hosni Mubarak, preşedintele Egiptului. Trei apropiaţi ai 

premierului italian sunt cercetaţi pentru favorizarea prostituţiei, după ce minora de origine 

marocană Ruby R., în vârstă de 17 ani, a declarat că a fost invitată la petreceri desfăşurate în 

vila lui Berlusconi din zona Arcore (în apropiere de Milano) şi a avut relaţii intime cu şeful 

Guvernului italian. 

Tânăra, care va împlini în noiembrie 18 ani, a fost reţinută în mai de poliţia italiană, care o 

suspecta de furtul a aproximativ 3.000 de euro şi unor bijuterii din casa unei prietene. Pe 27 

mai, în timp ce minora era audiată, la poliţie a fost primit un telefon din partea Biroului 

premierului italian, iar şeful de Cabinet a cerut eliberarea tinerei sub pretextul că ar fi fost 

nepoata lui Hosni Mubarak, preşedintele Egiptului. 
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Trei apropiaţi ai lui Berlusconi sunt suspectaţi de "favorizarea prostituţiei" pentru că ar fi 

facilitat venirea tinerei la petrecerile din vila Arcore. Este vorba de Dario "Lele" Mora, specialist 

în impresariat artistic, de Nicole Minetti, fostul dentist al lui Silvio Berlusconi, şi de Emilio Fede, 

directorul redacţiei de ştiri a postului Rete4, care face parte din trustul familiei lui Berlusconi. 

Se pare că, deşi afirmase iniţial că avusese relaţii intime cu Silvio Berlusconi, Ruby şi-a schimbat 

declaraţia în faţa anchetatorilor, spunând că nu s-a întâmplat aşa ceva şi că oricum primul-

ministru ştia că are 24 de ani, nu 17. 

Ruby a recunoscut că a participat la trei petreceri organizate în vila lui Berlusconi, alături de alte 

zece dame de companie. Minora marocană le-a spus anchetatorilor că participase la un joc 

erotic numit "bunga-bunga". 

"Silvio (Berlusconi - n.red.) mi-a spus că această formulă - bunga-bunga - a învăţat-o de la 

Muammar Kadhafi (liderul Libiei - n.red.), fiind un ritual al haremului său african", le-a declarat 

fata anchetatorilor italieni. Interpelat de jurnalişti, Silvio Berlusconi a declarat că nu se 

preocupă de "mizerii mediatice". Întrebat dacă s-a implicat în eliberarea minorei din detenţie, 

Berlusconi a răspuns: "Eu sunt o persoană care are milă şi mă ocup de problemele oamenilor. 

Nu mă ocup de mizerii mediatice, vă las pe voi". 

 http://www.mediafax.ro/externe/silvio-berlusconi-imi-place-viata-si-imi-plac-femeile-nu-datorez-explicatii-

7618995  
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UNGARIA: O MOAŞĂ, ARUNCATĂ ÎN ÎNCHISOARE PENTRU O NAŞTERE ACASĂ  

ZIARE.COM, 23 OCTOMBRIE 2010 

O moasa din Ungaria, experta recunoscuta pe plan international in nasterile acasa, a fost 

arestata la douazeci de minute dupa ce incepuse procedurile de mosire a unui copil. Mama si 

copilul au fost dusi la spital si tratati corespunzator, in vreme ce moasa, Agnes Gereb, a fost 

dusa de politisti direct in arest.  

Moasa este acum tinuta in conditii de maxima securitate, intr-o inchisoare din Budapesta, si ar 

putea primi o sentinta de cinci ani in inchisoare, noteaza The Guardian. 

Gereb, fondatoare a centrului de nasteri Napvilag, este un ginecolog cu multa experienta, 

moasa recunoscuta pe plan international, care a asistat nasterea a peste 3.500 de bebelusi 

acasa. Insa reputatia sa nu inseamna nimic pentru autoritatile maghiare, intr-o tara in care se 

militeaza catre criminalizarea nasterilor acasa si obligativitatea nasterilor la spital. 

Povestea lui Gereb a declansat un val de critici pe plan international, si mai ales simpatia 

concetatenelor sale, care isi apara dreptul de a alege felul in care doresc sa nasca. 

http://www.ziare.com/europa/ungaria/ungaria-o-moasa-aruncata-in-inchisoare-pentru-o-nastere-acasa-1050679  
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MODELUL FAMILIEI CU DOI COPII ESTE PE CALE DE DISPARIŢIE ÎN UNGARIA 

AGERPRES, 28 OCTOMBRIE 2010  

Femeile din Ungaria îşi amână momentul când devin mame, iar dacă această tendinţă va 

continua, modelul tipic al familiei ungare cu doi copii va rămâne de domeniul trecutului, 

relatează cotidianul Nepszabadsag, care citează un expert în demografie. 

Circa 35% din femeile din Ungaria aduc pe lume primul copil după ce au trecut de vârsta de 30 

de ani, potrivit lui Ferenc Kamaras, de la Biroul Central de Statistică. În 2009, numărul femeilor 

de peste 30 de ani care au născut a fost mai mare decât al celor care au devenit mame sub 

această vârstă, o direcţie care a început în urmă cu 20 de ani, a precizat Kamaras, relatează MTI.  

Exemplul din Ungaria urmează un trend general în Europa. Acest lucru este însă mai îngrijorător 

în ţări unde rata natalităţii este mai mică decât media europeană, notează MTI. Femeile din 

regiunea dau naştere, în medie, la 1,3 copii, comparativ cu media de 2 copii la nivelul Europei 

Occidentale.  

Tot mai multe femei urmează cursuri în învăţământul superior, pleacă din locuinţele părinţilor 

mai târziu, amână momentul stabilirii cu un partener, iar tot mai puţine sunt preocupate de 

responsabilităţi precum lucrul, familia sau copiii.  

În următorii zece ani, se estimează că proporţia femeilor care devin mame va scădea cu 20% în 

rândul celor cu vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani şi cu aproximativ acelaşi procentaj în rândul 

celor între 30 şi 39 de ani, a afirmat expertul citat. Până în 2025, vor exista cu 250.000 mai 

puţine femei aflate la vârsta fertilităţii în Ungaria, mai estimează el. 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/life/item/35797.html  
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MAI MULTE UCRAINENCE PROTESTEAZĂ CU SÂNII DEZGOLIŢI FAŢĂ DE VIZITA LUI 

VLADIMIR PUTIN 

MEDIAFAX, 27 OCTOMBRIE 2010 

Aproximativ şase tinere ucrainence au manifestat cu sânii dezgoliţi şi coroane de flori pe cap 

faţă de vizita, miercuri, în Ucraina a premierului rus, Vladimir Putin, o acţiune organizată de o 

mişcare feministă care a mai recurs la astfel de proteste. 

Aceste militante ale organizaţiei FEMEN s-au reunit în faţa unei statui a lui Lenin din centrul 

capitalei ucrainene, arborând pancarte şi sloganuri, pe care se putea citi "Nu ne vom culca cu 

piticii de la Kremlin", o referire puţin flatantă la înălţimea lui Putin şi a preşedintelui Dmitri 

Medvedev, sau "Nu ne vei convinge să cedăm uşor!". 

"Protestăm faţă de ingerinţa liderilor ruşi în afacerile interne ale ţării noastre", a declarat 

pentru AFP liderul mişcării, Anna Guţol. 

"După vizita lor, s-au observat în Ucraina limitări ale libertăţii presei şi libertăţii de a manifesta, 

cum se întâmplă în Rusia", a adăugat ea. 

Opoziţia prooccidentală ucraineană, care a pierdut puterea la începutul anului, îl acuză pe 

preşedintele Viktor Ianukovici că se supune voinţei Kremlinului, Rusia şi Ucraina reuşind o 

apropiere spectaculoasă în ultimele luni. 

Mişcarea FEMEN s-a remarcat deja în trecut prin acţiuni similare. Tinere femei au manifestat cu 

sânii dezgoliţi într-o secţie de votare unde urma să voteze Ianukovici, cu doar câteva minute 

înainte de sosirea acestuia, la alegerile prezidenţiale din februarie. 

 http://www.mediafax.ro/externe/mai-multe-ucrainence-protesteaza-cu-sanii-dezgoliti-fata-de-vizita-lui-vladimir-

putin-7588219  
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OSAMA BEN LADEN SUSŢINE CĂ INTERZICEREA VĂLULUI ISLAMIC INTEGRAL ÎN FRANŢA 

JUSTIFICĂ VIOLENŢA  

MEDIAFAX, 27 OCTOMBRIE 2010 

Liderul Al-Qaida, Osama ben Laden, a afirmat că musulmanii au "dreptul" să riposteze prin 

violenţă faţă de interzicerea vălului islamic integral în Franţa, într-un nou mesaj difuzat miercuri 

de postul de televiziune Al-Jazeera. 

 "Dacă Franţa are dreptul să le interzică femeilor libere să poarte văl, nu este dreptul nostru să îi 

determinăm să plece pe bărbaţii voştri invadatori tăindu-le capul?", se întreabă liderul Al-Qaida. 

Ben Laden a făcut aceste declaraţii într-un mesaj audio adresat Franţei, din care postul de 

televiziune prin satelit cu sediul în Qatar a difuzat câteva fragmente. 

 http://www.mediafax.ro/externe/osama-ben-laden-sustine-ca-interzicerea-valului-islamic-integral-in-franta-

justifica-violenta-7586054 
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FEMEI CONGOLEZE, VIOLATE SISTEMATIC LA GRANIŢA CU ANGOLA 

ANTENA3.RO | 28 OCTOMBRIE 2010  

Treizeci de femei congoleze care locuiesc la graniţa dintre Angola şi Congo au fost ţinute într-o 

temniţă şi violate sistematic de oameni în uniformă, conform oficialilor ONU.  

Femeile făceau parte dintr-un grup de 150 de persoane care fuseseră recent deportate din 

Angola. Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat că femeile au fost ţinute ostatice pentru aproape 

două săptămâni la începutul lunii octombrie şi violate. ONU spune că trei oameni din 

respectivul grup au fost ucişi, doi bărbaţi şi o femeie, aceasta din urmă murind după ce a fost 

violată în mod repetat. Cei care au supravieţuit au fost eliberaţi şi s-au întors în Congo 

dezbrăcaţi şi fără bunuri, conform ONU. 

Într-o altă regiune din Republica Democrată Congo, Kasai Vest, cel puţin 20 de femei congoleze 

au fost de asemenea violate.  

Biroul de Afaceri Umanitare al ONU a spus că 1.200 de expulzări au fost anunţate din Angola. În 

timp ce acestea sunt legale, un purtător de cuvânt şi-a exprimat îngrijorarea pentru violarea 

drepturilor omului ale celor deportaţi. Oficialii ONU urmează să discute posibilitatea de a 

trimite în zonă o echipă care să investigheze aceste probleme. Violurile anunţate vin după ce 

aproape 500 de persoane au fost violate în timpul atacurilor rebele din această vară. 

http://www.antena3.ro/externe/femei-congoleze-violate-sistematic-la-granita-cu-angola-112096.html  
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DOUĂ ADOLESCENTE AU FOST EXECUTATE ÎN PUBLIC DE MILITANŢII SOMALEZI 

ANTENA3.RO, 29 OCTOMBRIE 2010 

Un grup de militanţi somalezi a executat public două adolescente, pe care le-a acuzat că erau 

spioane ale guvernului din Somalia. "Aceste două fete erau diabolice şi erau spioane ale 

inamicului, dar mujahedinii le-au prins şi după investigaţii ele au recunoscut crima, aşa că au 

fost executate", a declarat şeicul Yusuf Ali Ugas, comandantul Al-Shabaab din Beledweyne, un 

oraş din centrul Somaliei.  

Tinerele au fost legate la ochi şi ţinute cu mâinile la spate, legate de un copac, iar apoi 

împuşcate, conform jurnaliştilor locali, citaţi de CNN. Un localnic a declarat că Al-Shabaab a 

chemat locuitorii oraşului să vină să privească execuţia. "Sute de oameni au venit să vadă 

execuţia. A fost urât... fetele erau şocate şi plângeau, dar nimeni nu le putea ajuta". 

O rudă a uneia dintre adolescente a negat că acestea ar fi spionat. "Verişoara mea, Ayan 

Mohamed Jama, avea doar 16 ani şi era inocentă. Al-Shabaab a prins-o cu o prietenă, în vârstă 

de 15 ani, între El-gal şi Beledweyne şi pur şi simplu le-au acuzat de ceva ce nu au făcut", a spus 

ruda, sub protecţia anonimatului. 

El-gal a fost recent scena unor lupte dure între guvernul somalez şi Al-Shabaab. Gruparea 

teroristă, care a omorât cu pietre o fată anul trecut în Kismayo, un oraş din sudul ţării, militează 

pentru impunerea unui regim islamic mai strict. 

http://www.antena3.ro/externe/doua-adolescente-au-fost-executate-in-public-de-militantii-somalezi-112152.html  
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ÎN MAURITANIA, FEMEILE SUNT HRĂNITE CU FORŢA CA SĂ FIE GRASE 

LIBERTATEA, 25 OCTOMBRIE 2010  

În Mauritania, unde obezitatea este un criteriu de frumuseţe la femei, conform tradiţiei, fetele 

sunt hrănite şi îngrăşate încă din fragedă copilărie. Guvernul încearcă astăzi să schimbe 

mentalităţile şi previne asupra riscurilor asociate obezităţii. 

Grăsimea este un criteriu de frumuseţe, de sănătate şi de reuşită în societate, în timp ce fetele 

slabe, considerate inferioare, atrag oprobriul asupra familiei. Astfel, pentru a nu fi arătate cu 

degetul, familiile îşi îngraşă fetele cu lapte de cămilă. Se spune că unele ar folosi chiar şi 

produse chimice de uz veterinar. Unele fete se îmbolnăvesc. Dacă refuză să mănânce acestea 

sunt bătute. 

Majoritatea femeilor din Mauritania suferă de hipertensiune, diabet şi probleme cardiace. Când 

se apropie de 40 de ani, unele nu se mai pot nici mişca. De câţiva ani, o campanie de informare 

încearcă să înlăture această tradiţie sinistră. 

http://www.libertatea.ro/stire/in-mauritania-femeile-sunt-hranite-cu-forta-ca-sa-fie-grase-308575.html  
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DALAI LAMA NU EXCLUDE POSIBILITATEA DE A SE REÎNCARNA ÎN FEMEIE 

ROMÂNIA LIBERĂ, 25 OCTOMBRIE 2010 

Cel de al 14-lea Dalai Lama nu exclude posibilitatea de a se reîncarna în femeie, a anunţat luni o 

televiziune indiană, potrivit NewsIn. "Dacă reîncarnarea în femeie ar fi mai bună, atunci, de ce 

nu?", a spus Dalai Lama, în Toronto, unde inaugura un centru cultural tibetan. 

Presa notează că Dalai Lama a afirmat de mai multe ori posibilitatea de a se reîncarna în femeie, 

dar de data aceasta a spus că o astfel de variantă ar avea anumite avantaje. 

Primul ar fi că femeile sunt "biologic mai sensibile la suferinţele celuilalt" decât bărbaţii. În al 

doilea rând, o astfel de reîncarnare "ar fi mult mai atrăgătoare" decât imaginea sa actuală. Dalai 

Lama a spus că se gândeşte şi la retragere. "Dacă beneficiez de drepturile omului, ar trebui să 

am şi dreptul de a mă retrage", a subliniat el. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/dalai-lama-nu-exclude-posibilitatea-de-a-se-reincarna-in-

femeie-203631.html 
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MINNEAPOLIS, ORAŞUL CARE IUBEŞTE FEMEILE 

GAZETA DE SUD, 30 OCTOMBRIE 2010 

Delia PATRU 

Într-un clasament dat publicităţii de prestigioasa revistă Forbes, Minneapolis a fost declarat 

oraşul perfect pentru mamele care lucrează.  

La prima vedere, suntem tentaţi să credem că, dacă un scandinav decide să emigreze, şi-ar 

îndrepta paşii spre o zonă caldă. Cu toate acestea, atunci când au pornit spre America, în 

secolul XVIII, suedezii, finlandezii şi norvegienii în loc să se stabilească în însorita Floridă, de 

exemplu, s-au stabilit mai în nord. Aceste robuste rădăcini scandinave sunt probabil unul dintre 

secretele datorită căruia Minneapolis a fost desemnat oraşul ideal pentru mamele care 

lucrează, de către revista Forbes. Din câte se pare, oriunde s-ar stabili, duce la naşterea unei 

societăţi ideale pentru femei. Zona metropolitană a Minneapolisului, cu cele 3,5 milioane de 

locuitori, include şi oraşul Saint Paul, capitala statului Minnesota, cele două oraşe fiind deseori 

numite „Twin Cities“, în ciuda faptului că Minneapolis este un oraş protestant, progresist şi 

dinamic, iar Saint Paul, un oraş catolic, tradiţional şi conservator. Se spune că în Minneapolis 

păcătuieşti, iar în Saint Paul te confesezi, însă această afirmaţie este adevărată doar în măsura 

în care prin păcat se înţelege muncă în exces. Pentru că localnicii, dacă sunt întrebaţi care este 

secretul numărului mare de succese înregistrat de oraşul lor, răspund cu mândrie „Hard 

working“ - „Muncă intensă“. 

 

Ideal pentru doamne şi domnişoare 

Distincţia acordată de Forbes - Best Us city for working mothers - este rezultatul a mai mulţi 

factori pozitivi şi pare oarecum logic, dacă ne gândim că aici, cum a declarat preşedintele 

Consiliului Comunal, Barbara Johnson, „de cel puţin zece ani nu se mai pune problema 

discriminării în ceea ce le priveşte pe femei. În 1998, am avut prima femeie de culoare din SUA, 

aleasă în funcţia de primar. În Minneapolis, egalitatea de drepturi există, iar dacă mai există 

vreo feministă pe aici, mă arunc în Mississippi“. 

În primul rând, Minneapolis este cel mai cult oraş al Americii, dacă ne gândim la numărul de 

librării, cărţi vândute şi publicate. La Minneapolis college of Art and Design, 70 la sută dintre 

înscrişi sunt fete care sosesc aici pentru că îşi pot găsi mai uşor de lucru. Este şi cazul lui Emily, 

de 22 de ani, din California: „În timpul studiilor, am început să colaborez la campaniile 
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companiei Target, care are sediul general în Minneapolis. Multe prietene au primit comenzi de 

a face designul unor site-uri din partea unor companii importante sau se ocupă de imaginea 

unor oficii publice sau a unor organizaţii nonprofit. Aici este un mix incredibil între etica muncii 

şi creativitate. Perfect pentru femei. În plus, salariile nu sunt de neglijat. O femeie câştigă aici 

800 de dolari pe săptămână, faţă de 620 în restul Americii şi cu doar 10% mai puţin decât 

bărbaţii“, a explicat tânăra.  

 

În funcţii de conducere 

La nivel naţional, în SUA, în consiliile de administraţie ale companiilor, femeile sunt prezente în 

proporţie de doar 15%, în timp ce în Minneapolis, procentul creşte până la 35%. Care este 

motivul? „Explicaţii sunt multe, însă, mai ales, pentru că aici au mai multe şanse. Aici au apărut 

organizaţii feminine naţionale şi de lobbing precum «Women in the Board room», sau «Women 

Venture», care oferă consiliere, ajută şi finanţează femei care vor să îşi înceapă o activitate“, a 

explicat Lili Hall, administrator delegat şi preşedintele companiei Knock, o societate de branding 

şi publicitate, cu o creştere de 40% pe an. În acelaşi timp, un oraş perfect pentru femei 

înseamnă şi un oraş sigur. Minneapolis, cu doar 216 infracţiuni la 100.000 de cetăţeni, a 

devansat toate celelalte oraşe americane. „Acesta este rezultatul unei bune cooperări între noi, 

250 de poliţiste şi comitetele din cartiere“, a explicat inspectorul de poliţie, Kris Arneson. Cele 

81 de cartiere din Minneapolis au putere executivă şi se ocupă şi de asigurarea siguranţei. 

Poliţistele se întâlnesc lunar cu preşedinţii comitetelor şi se asigură că şi zonele periferice sunt 

iluminate. De asemenea, ele trebuie să informeze consilierul comunal pentru siguranţă şi 

calitatea vieţii,  Elisabeth Glidden, cazurile minore ce prezintă un posibil risc.  

 

Un alt mod de viaţă 

Fiecare mamă din Minneapolis are un parc pe o rază de 300 de metri, iar fiecare localnic 

„posedă“ 72 de metri pătraţi de zonă verde. La orice oră din zi, lângă cele 26 de lacuri din oraş 

vezi mame pe patine, jucându-se cot la cot cu copiii sau împingând căruţul. „Sistemul de 

transport este gândit pentru femei. Nu trebuie să depăşească 25 de minute pentru a ajunge la 

serviciu“, a explicat primarul  R. T. Rybak. Dintre cei 60.000 de locuitori care preferă să meargă 

la serviciu cu bicicleta, 60 la sută sunt femei. Influenţa scandinavă nu se dezminte nici la nivelul 

taxelor, aici fiind unele dintre cele mai ridicate din Statele Unite. Iar efectele se văd la nivelul 

serviciului sanitar public: dintre cele şapte spitale din oraş, patru figurează în topul celor mai 

bune spitale din SUA, iar Hennepin County Medical center, frecventat atât de funcţionari, cât şi 
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de milionari a fost desemnat anul trecut ca fiind cea mai bună unitate medicală din SUA, unde 

să aduci pe lume un copil. 

http://www.gds.ro/Life%20&%20Style/2010-10-30/Minneapolis,+orasul+care+iubeste+femeile  
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