
1 

 

 

 

REVISTA PRESEI 
8-14 NOIEMBRIE 2010 

CUPRINS 

LEGISLAŢIE ............................................................................................................................................................. 4 

Ordin de restricţie pentru soţii violenţi ................................................................................................................... 4 

Evenimentul Zilei, 14 Noiembrie 2010 .................................................................................................................. 4 

Violenţa împotriva femeilor la job, pe agenda Uniunii Europene .......................................................................... 6 

Evenimentul Zilei, 9 noiembrie 2010 .................................................................................................................... 6 

Modificări referitoare la activitatea Direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului..................... 8 

Juridice.ro, 12 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 8 

Senatul României: Femeile şi bărbaţii se pensionează la 65 de ani ....................................................................... 9 

Pro tv, 10 noiembrie 2010 .................................................................................................................................... 9 

POLITIC ................................................................................................................................................................. 10 

INTERVIU Roberta Anastase ................................................................................................................................... 10 

Mediafax, 10 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 10 

Manechine plătite de politicieni şi milionari pentru sex ....................................................................................... 13 

Mediafax, 10 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 13 

Negoiţă: Îmi plac fetele şi fac dragoste cu ele, nu cu minore şi nu le plătesc ...................................................... 14 

Mediafax, 10 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 14 



2 

 

Mazăre despre dosarul "Sex cu fotomodele": Se ştie că sunt gagicar, că sunt plătitor nu se ştie ...................... 15 

Mediafax, 11 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 15 

Ponta despre scandalul prostituatelor: Să avem grijă să învăţăm lecţiile ce sunt de învăţat ............................. 17 

Mediafax, 12 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 17 

Năstase despre Negoiţă în scandalul sexual: Poate se căsătoreşte cu una dintre ele ......................................... 19 

Realitatea tv, 10 Noiembrie 2010 ....................................................................................................................... 19 

Dosarul „sex cu politicieni şi fotomodele” – cazul minorei de 16 ani violată şi bătută ....................................... 20 

Mediafax, 12 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 20 

PSD-ista damă de companie pentru politicieni a terminat liceul teologic ........................................................... 21 

Adevărul, 11 noiembrie 2010 .............................................................................................................................. 21 

Ce se ascunde în spatele Agenţiilor de Modele. Irina Schrotter: fetele aleg între sărăcie şi prostituţie ............. 22 

Gândul, 10 noiembrie 2010 ................................................................................................................................ 22 

EDITORIALUL EVZ: Robert Negoiţă a pus felinar roşu PSD-ului ............................................................................ 24 

Evenimentul Zilei, 15 noiembrie 2010 ................................................................................................................ 24 

SOCIAL ................................................................................................................................................................. 26 

Scriitor italian: România e cea mai mare exportatoare de prostituate ................................................................ 26 

Ziare.com, 14 noiembrie 2010 ............................................................................................................................ 26 

Consiliere gratuită pentru victimele violenţei în familie....................................................................................... 27 

Evenimentul Zilei, 9 noiembrie 2010 .................................................................................................................. 27 

Violenţa, o problema de sănătate publică ............................................................................................................ 29 

Sănătate tv, 5 noiembrie 2010 ............................................................................................................................ 29 

Şi-au ucis soţiile orbiţi de gelozie ........................................................................................................................... 31 

Adevărul, 9 noiembrie 2010 ................................................................................................................................ 31 

LOCAL ................................................................................................................................................................... 33 

Bătute de bărbaţi, părăsite de stat ........................................................................................................................ 33 

Cuget Liber Constanţa, 11 noiembrie 2010 ........................................................................................................ 33 



3 

 

Cluj: Miss Boboacele ar putea câştiga operaţii de mărire a sânilor şi buzelor ..................................................... 35 

Adevărul, 11 noiembrie 2010 .............................................................................................................................. 35 

Giurgiu. Prostituate datornice la bugetul local ..................................................................................................... 36 

Adevărul, 11 noiembrie 2010 .............................................................................................................................. 36 

MASS - MEDIA ...................................................................................................................................................... 38 

Televiziunea pentru femei TLC va fi lansată în România, în ianuarie 2011 .......................................................... 38 

Mediafax, 9 noiembrie 2010 ............................................................................................................................... 38 

EXTERN ................................................................................................................................................................ 41 

Aung San Suu Kyi, simbolul democraţiei birmane, a fost eliberată ...................................................................... 41 

Mediafax, 13 noiembrie 2010 ............................................................................................................................. 41 

Dispută privind feminismul în Germania ............................................................................................................... 43 

Radio România Actualităţi, 10 Noiembrie 2010 .................................................................................................. 43 

Timorul de Est a învins Iranul în lupta pentru un loc în 'Femeile ONU' ................................................................ 45 

Epoch Times, 12 noiembrie 2010 ........................................................................................................................ 45 

Vălul islamic în şcolile primare, o nouă dezbatere în Turcia ................................................................................. 47 

Evenimentul Zilei, 11 noiembrie 2010 ................................................................................................................ 47 

Protest la bustul gol faţă de regimul opresiv ucrainean ....................................................................................... 48 

Realitatea tv, 10 Noiembrie 2010 ....................................................................................................................... 48 

Varianta Made in China a Carlei Bruni: Peng Liyuan, o cântăreaţă măritată cu viitorul preşedinte al Chinei .... 49 

Gândul, 9 noiembrie 2010 .................................................................................................................................. 49 

Înregistrări video cu regele Suediei făcând sex cu fetişcane ................................................................................. 50 

Realitatea tv, 12 noiembrie 2010 ........................................................................................................................ 50 

Michelle Obama, în mijlocul unei controverse în Indonezia ................................................................................. 51 

Evenimentul Zilei, 10 noiembrie 2010 ................................................................................................................ 51 

 

 



4 

 

 

LEGISLAŢIE 

ORDIN DE RESTRICŢIE PENTRU SOŢII VIOLENŢI 

EVENIMENTUL ZILEI, 14 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Marinela Raţă 

Victimele violenţei domestice ar putea cere instanţei ca agresorii să nu se apropie de ele la 
mai puţin de 200 de metri, potrivit unei legi adoptate tacit de Senat în această săptămână. 

Astfel, printr-un ordin de restricţie, persoana dovedită că îşi bate soţul, soţia, copilul sau iubita 
nu va avea voie să se apropie la mai puţin de 200 de metri nici măcar de locul de muncă sau de 
domiciliul victimei. De asemenea, instanţa poate interzice bătăuşilor să apeleze la telefon 
victima sau să-i trimită acesteia un e-mail. Agresorii pot fi obligaţi de tribunal să urmeze şi un 
program de consiliere psihologică.  

Acelaşi ordin de restricţie, dat de judecători pe o perioadă de cel mult doi ani, ar putea impune 
agresorului să părăsească domiciliul, temporar sau nu, chiar dacă actul de proprietate este pe 
numele lui. Potrivit aceleiași propuneri legislative, ordinele de restricţie se judecă de instanţă în 
regim de urgenţă, în 24 de ore de la primirea cererii. De asemenea, legea mai prevede ca 
agresorul să suporte cheltuiele de judecată, de recuperare medicală sau de adăpostire ale 
victimei.  

Această propunere legislativă, care aparţine mai multor senatori şi deputaţi de la PDL, a fost 
trimisă de Senat spre dezbatere în Camera Deputaţilor, decizională în acest caz. În acelaşi timp, 
pe masa senatorilor se mai află o lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
printre iniţiatori aflându-se liberala Cristina Pocora.   

"Diferenţa faţă de cea adoptată de Senat este că propunerea noastră e făcută pentru 
schimbarea sistemului din temelii. Vrem să instituim un mecanism juridic de protecţie a 
victimelor care să fie funcţional. Practic, legea colegilor de la PDL schimbă actuala lege, noi 
venim cu una nouă. Evident, vom discuta în Camera Deputaţilor pe ambele texte. Ori le facem 
separat, ori le comasăm. Depinde şi de orgoliul colegilor de la PDL. Categoric orice idee este 
binevenită şi ţelul nostru este să facem o lege bună", a explicat Cristina Pocora, deputat PNL.  
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Una din 10 femei este bătută în România  

Aproape 10% din femeile din România sunt agresate anual de un membru al familiei, arată un 
studiu din 2003, realizat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Numărul poate fi însă mult mai 
mare, pentru că, de regulă multe dintre agresiune rămân nedeclarate.  

Astfel, potrivit studiului, 827.000 de femei, din cele peste 11.000.000 în total, au suportat în 
mod frecvent violenţă în familie sub diferite forme. Aceleaşi statistice au arătat că 739.000 de 
femei au fost insultate, ameninţate sau umilite, mai mult de 320.000 de femei au fost abuzate 
fizic, peste 70.000 de  

femei au fost abuzate sub forme multiple, inclusiv sexual. De asemenea, mai mult de 340.000 
de copii au asistat în mod frecvent la scene de violenţă fizică între părinţi, mai mult de 370.000 
de copii au asistat la insulte şi înjurături frecvente între părinţi sau între adulţi în gospodărie.  

 

România, codaşă la legislaţie 

În cele mai multe ţări europene, legislaţia privind violenţa domestică este mult mai dură decât 
în România.  

Bulgaria: încă din 2005 a fost introdus ordinul de restricţie, care interzice agresorului să se 
apropie de locuinţa, de locul de muncă sau de locurile de recreere şi socializare ale victimei.  

Austria: din 1996, agresorul este obligat să părăsească domiciliul comun, să nu mai revină în 
acesta pe o anumită perioadă de tim şi chiar să nu frecventeze şcoala unde învaţă copiii.  

Germania: agresorul nu are voie nici măcar să locuiască într-o zonă apropiată de domiciliului 
victimei.  

Spania: agresorului i se poate interzice apropierea de victimă chiar şi timp de cinci ani, iar în 
cazurile foarte grave, poate urca la 10 ani.  

Suedia: comiterea în mod repetat a actelor de violenţă împotriva femeii se pedepseşte cu 
închisoarea de la 6 luni până la 6 ani. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/ordin-de-restrictie-pentru-sotii-violenti-912294.html  

  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/ordin-de-restrictie-pentru-sotii-violenti-912294.html
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VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR LA JOB, PE AGENDA UNIUNII EUROPENE 

EVENIMENTUL ZILEI, 9 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Oana Crăciun 

Instituţiile europene lucrează la un cadru legislativ comun, obligatoriu pentru statele membre, 
privind combaterea violenţei împotriva femeilor. 

 „În urmă cu trei luni, a fost adoptată o agendă pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, 
dar durează destul de mult până când va ieşi recomandarea ce va fi obligatorie pentru statele 
membre. Se face un lobby puternic şi în Parlamentul European, ca şi în Comisia Europeană, dar 
suntem încă departe”, a declarat astăzi directorul executiv al Ligii Române pentru Sănătate 
Mintală, Raluca Nica.  

Nica a adăugat că, împreună cu Reţeaua Europeană de Sănătate Mintală, vor contribui la 
dezvoltarea politicilor comunitare în domeniul sănătăţii publice, angajării şi ale drepturilor 
omului, în cadrul proiectului european „Violenţa împotriva femeilor la locul de muncă….să 
vorbim despre ea!”, finanţat prin Programul Comisiei Europene DAPHNE III 2007-2013 – 
Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor şi protejarea 
victimelor şi a grupurilor la risc.  

 

Lege europeană împotriva hărţuirii la job  

Scopul este de a adopta „măsuri legislative concrete în toate statele membre în vederea 
identificării, prevenirii şi managementului problemelor de hărţuire şi violenţă împotriva 
femeilor la locul de muncă”. Recomandările şi studiile de caz realizate în cele opt state 
participante (Austria, România, Spania, Slovenia, Lituania, Letonia, Grecia şi Cipru) vor fi 
prezentate instituţiilor europene pe 7 decembrie, a adăugat Raluca Nica.  

În România, proiectul european va avea şi componenta de campanie de conştientizare, ce va 
avea ca ţintă principalii factori care trebuie să înţeleagă mai bine impactul negativ asupra 
sănătăţiii mintale a violenţei şi hărţuirii femeilor la locul de muncă. Astfel, grupurile ţintă sunt 
femeile din câmpul muncii, angajatorii, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile 
angajatorilor, serviciile sociale şi de sănătate şi agenţiile de plasare a forţei de muncă, spun cei 
de la Liga Română pentru Sănătate Mintala. 
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http://www.evz.ro/detalii/stiri/violenta-impotriva-femeilor-la-job-pe-agenda-uniunii-europene-911848.html . 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/violenta-impotriva-femeilor-la-job-pe-agenda-uniunii-europene-911848.html
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MODIFICĂRI REFERITOARE LA ACTIVITATEA DIRECŢIILOR GENERALE DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

JURIDICE.RO, 12 NOIEMBRIE 2010 

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 752 din data de 11 noiembrie  2010 a fost 
publicata Hotararea Guvernului nr. 1084/2010 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 
la Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare 
si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. 

Modificarile aduse Regulamentului-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 
vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte: 

Se precizeaza in mod expres ca Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului 
coordoneaza, pe langa activitatea de asistenta sociala si protectie a copilului, si pe aceea de 
protectie a familiei. 

In acest sens, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului indeplinesc la nivel 
judetean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, urmatoarele atributii principale 
in domeniul protectiei familiei: 

 asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a 
violentei in familie, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei 
in familie si agresorilor familiali; 

 monitorizeaza cazurile de violenta in familie din unitatea administrativ-teritoriala in care 
functioneaza; 

 identifica situatii de risc pentru partile implicate in situatii de violenta in familie si 
indruma partile catre servicii de specialitate/mediere. 

http://www.juridice.ro/126823/modificari-referitoare-la-activitatea-directiilor-generale-de-asistenta-sociala-si-
protectia-copilului.html  

http://www.juridice.ro/126823/modificari-referitoare-la-activitatea-directiilor-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului.html
http://www.juridice.ro/126823/modificari-referitoare-la-activitatea-directiilor-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului.html
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SENATUL ROMÂNIEI: FEMEILE ŞI BĂRBAŢII SE PENSIONEAZĂ LA 65 DE ANI 

PRO TV, 10 NOIEMBRIE 2010 

Senatorii au respins astazi cererea presedintelui Traian Basescu, de reexaminare a Legii 
pensiilor. Astfel, conform proiectului actual de lege, barbatii si femeile se vor pensiona la 
implinirea varstei de 65 de ani. 

Batalia finala se va da insa in plenul Camerei Deputatilor, care este for decizional. 

Solicitarea presedintelui Traian Basescu a fost ca, la femei, varsta de pensionare sa fie de 63 de 
ani, iar la barbati  65. 

Anterior, senatorii au respins si raportul de admitere a cererii de reexaminare propus plenului 
de catre Comisia pentru munca. Raportul continea aproape o suta de modificari la Legea 
pensiilor, toate fiind respinse odata cu raportul. 

Inaintea respingerii raportului, senatorii acceptasera amendamentul formulat de senatorii Toni 
Grebla (PSD) si Cristian Radulescu (PDL), care stabilea ca varsta de pensionare pentru femei este 
de 63 de ani si de 65 de ani pentru barbati, asa cum solicitase si seful statului. 

Totusi, la votul final pe raportul Comisiei pentru munca, raport care continea amendamente 
care priveau si alte articole decat cel invocat in cererea de reexaminare, senatorii puterii au 
votat impotriva. 

Dupa anuntarea rezultatului votului, liderul senatorilor PNL, Puiu Hasotti, a facut si o mica 
gluma: "Constatam ca majoritatea nu mai e majoritate. Nu se poate exprima", a spus liberalul, 
ironic. 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/senat-femeile-se-pensioneaza-la-63-de-ani-barbatii-la-65.html  

 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/senat-femeile-se-pensioneaza-la-63-de-ani-barbatii-la-65.html
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POLITIC 

INTERVIU ROBERTA ANASTASE  

MEDIAFAX, 10 NOIEMBRIE 2010 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, declară, într-un interviu pentru 
MEDIAFAX, că nu se teme de demisie, crede că într-o săptămână ar putea fi deblocată 
activitatea Camerei, spune că îşi reproşează sinceritatea şi se declară o admiratoare a lui 
Madeleine Albright şi Margaret Thatcher. 

  

/.../ 

Reporter: Cum este să fii femeie în politică, să deţii o funcţie înaltă? Preşedintele Băsescu 
spunea odată că unii nu au fost prea copţi şi a fost o greşeală că au fost aruncaţi în funcţii 
înalte, lumea s-a gândit la dumneavoastră. 

Roberta Anastase: Nici n-am remarcat, sau n-am avut această declaraţie. Sunt convinsă că, dacă 
vreţi contextul, viza foarte mulţi dintre oamenii politici care sunt tineri în PDL. Noi ne-am înnoit 
grupul cu peste 80% din oameni. Eu sunt la al doilea mandat. Pe fond, răspunsul la întrebarea 
dumneavostră nu e uşor. În general, nu este uşor în politică, nici pentru o femeie nici pentru un 
bărbat. Sigur, sunt poate foarte multe lucruri care au un grad de dificultate mai mare pentru o 
femeie.  

Femeii Roberta Anastase nu-i este uşor când i se vorbeşte urât, nu-i este uşor când este jignită. 
Omul politic înţelege această situaţie. 

 

Reporter: De colegi de partid sau de colegi de la alt partid? 

Roberta Anastase: Evident, vezi declaraţiile liderilor politici de data aceasta din PSD. Ca om 
politic înţeleg că sunt lucruri pe care trebuie să le depăşeşti. Ştiţi cum se spune, îţi trebuie 
stomac. 
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Reporter: Un coleg din PDL, Cezar Preda, recunoştea că în politică există un soi de misoginism. 
Cum vedeţi acest lucru, l-aţi simţit? 

Roberta Anastase:Ştiţi cum e. Eu sunt de 20 de ani în politică, am crescut în ea. N-aş putea 
spune, cel puţin în interiorul PDL că m-am lovit de misoginism, că am avut dacă vreţi barierele 
legate de acest lucru. Din contră. Întotdeauna am simţit sprijinul colegilor mei şi este echipa 
care în timp s-a transformat pentru mine într-o familie.  

 

Reporter: Ce veţi face după ce nu veţi mai fi preşedinte al Camerei Deputaţilor? 

Roberta Anastase: Sunt sociolog. Sunt un om care este preocupat deopotrivă de zona cercetării. 
Îmi place mult meseria pe care o am şi cred că în viaţă rămâi până la urmă cu ceea ce ai făcut şi 
cu ceea ce ai investit de-a lungul timpului în formarea ta ca om. 

 

Reporter: Ce crede Roberta Anastase, o femeie politician are şanse să devină preşedinte de 
partid, premier sau preşedinte de ţară? 

Roberta Anastase: Evident că lucrurile evoluează în sensul acceptabilităţii ocupării poziţiilor 
importante în stat de către femei. În acelaşi timp, eu cred că schimbarea a pornit deja de jos, 
sunt un om care şi-a câştigat colegiul cu peste 50% din voturi şi nu sunt singura femeie din 
Parlamentul României care se află în această situaţie. Cred că e o normalitate prezenţa femeii în 
politică, după cum cred că va deveni o realitate şi uşor de acceptat de către toată lumea, 
inclusiv prezenţa femeilor în diverse poziţii de conducere şi de ce nu în cea mai înaltă funcţie în 
stat.  

 

Reporter: Cât este mit şi cât este realitate din faptul că femeile din politică ajung doar dacă au 
un bărbat puternic în spate? 

Roberta Anastase: Vă dau propriul meu exemplu. Sunt un om care a crescut în PDL pas cu pas. 
M-am format profesional în consonanţă cu această pasiune a mea legată de politică, am optat 
pentru sociologie tocmai pentru că se referă la comportamentul social, la psihologia socială şi 
am considerat că un om politic întotdeauna trebuie să fie racordat la realităţile şi la oamenii pe 
care-i reprezintă şi la realităţile cărora până la urmă trebuie să se adreseze. În acelaşi timp, am 
un master în studii europene şi întreaga mea activitate din cursul formării mele s-a focalizat pe 
cercetarea pe domeniul politic.  
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Vedeţi dumneavoastră, e un mit afirmaţia, pentru că realitatea e că, în spatele fiecărei femei, 
care ajunge într-o poziţie de conducere se află ani de muncă, de sacrificii şi o investiţie 
permanentă în formarea ei, care îi justifică fiecare pas pe care îl face înainte. 

 

Reporter: Câteva exemple, vă rog, de oameni politici pe care îi admiraţi şi care nu sunt din PDL şi 
care nu se numesc Traian Băsescu? 

Roberta Anastase: Mie mi-a plăcut ca om politic foarte mult Madeleine Albright. În acelaşi timp, 
Margaret Thatcher este unul din modelele de femeie om politic, dacă îmi este permisă 
exprimarea. Eu cred că sunt femei care de-a lungul timpului au demonstrat că se poate şi au 
demonstrat că bătălia merită să fie dusă. 

Interviul complet: 

http://www.mediafax.ro/politic/interviu-anastase-nu-mi-e-teama-de-demisie-intr-o-saptamana-se-poate-debloca-
activitatea-camerei-7706353/?p=2  

http://www.mediafax.ro/politic/interviu-anastase-nu-mi-e-teama-de-demisie-intr-o-saptamana-se-poate-debloca-activitatea-camerei-7706353/?p=2
http://www.mediafax.ro/politic/interviu-anastase-nu-mi-e-teama-de-demisie-intr-o-saptamana-se-poate-debloca-activitatea-camerei-7706353/?p=2
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MANECHINE PLĂTITE DE POLITICIENI ŞI MILIONARI PENTRU SEX  

MEDIAFAX, 10 NOIEMBRIE 2010 

„Naţional” a descoperit „bomba” anului 2010: zeci de manechine au fost racolate într-o reţea 
de sclavie sexuală şi plătite să întreţină relaţii intime cu politicieni cunoscuţi, care apar zilnic la 
televizor, cu oameni de afaceri din topul celor mai bogaţi români sau cu artişti şi interlopi 
temuţi. 

 Ancheta este confirmată de procurorii de la Crimă Organizată, de la care ziarul "Naţional" a 
obţinut probe incredibile. 

Pe lista celor care au beneficiat de servicii sexuale plătite se află deputatul Robert Negoiţă, 
fratele acestuia, milionarul Ionuţ Negoiţă, interlopul Nuredin Beinur, dar şi alte nume sonore, 
precum Nicolae Bănicioiu sau Adrian Enache, conform www.ziarulnational.ro. 

Potrivit surselor ziarului "National", întreaga filieră era condusă de Ion Tămârjan şi Relu Costan, 
iar fetele primeau diferite sume de bani, între 100 şi 500 de euro, şi chiar promisiuni că ar putea 
deveni vedete şi apoi luate de soţii de către clienţii VIP. 

 http://www.mediafax.ro/life-inedit/manechine-platite-de-politicieni-si-milionari-pentru-sex-7705169  

http://www.mediafax.ro/life-inedit/manechine-platite-de-politicieni-si-milionari-pentru-sex-7705169
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NEGOIŢĂ: ÎMI PLAC FETELE ŞI FAC DRAGOSTE CU ELE, NU CU MINORE ŞI NU LE PLĂTESC  

MEDIAFAX, 10 NOIEMBRIE 2010 

Deputatul PSD Robert Negoiţă a declarat miercuri, telefonic, pentru "Gândul", că îi plac fetele şi 
face dragoste cu ele, dar nu cu minore şi nu le plăteşte, referindu-se la apariţia numelui său 
într-un dosar DIICOT privind traficul de persoane. 

 "Nu am întreţinut relaţii sexuale cu minore, doar cu fete majore. Mie îmi plac fetele şi fac 
dragoste cu ele. Normal că întreţin relaţii sexuale cu fetele care mă plac şi le plac. Dar asta 
pentru că ne placem şi nu le plătesc. E vorba însă de majore. Asta făceam până acum un an şi 
ceva, dar acum am prietenă şi nu mai am relaţii cu alte femei", a declarat Negoiţă, pentru 
"Gândul". 

Numele deputatului PSD Robert Sorin Negoiţă apare într-un rechizitoriu DIICOT prin care patru 
persoane au fost trimise în judecată pentru trafic de persoane. Procurorii susţin că omul de 
afaceri a întreţinut relaţii sexuale inclusiv cu o minoră de la o agenţie de fotomodele, respectiv 
Agenţia Diva Models. Minora este acum martor cu identitate protejată şi ar fi fost recrutată "în 
scopul exploatării sexuale". 

 http://www.mediafax.ro/politic/negoita-imi-plac-fetele-si-fac-dragoste-cu-ele-nu-cu-minore-si-nu-le-platesc-
7705518  

http://www.mediafax.ro/politic/negoita-imi-plac-fetele-si-fac-dragoste-cu-ele-nu-cu-minore-si-nu-le-platesc-7705518
http://www.mediafax.ro/politic/negoita-imi-plac-fetele-si-fac-dragoste-cu-ele-nu-cu-minore-si-nu-le-platesc-7705518
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MAZĂRE DESPRE DOSARUL "SEX CU FOTOMODELE": SE ŞTIE CĂ SUNT GAGICAR, CĂ SUNT 
PLĂTITOR NU SE ŞTIE  

MEDIAFAX, 11 NOIEMBRIE 2010 

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, susţine că îi plac femeile şi seamănă din acest 
punct de vedere cu premierul italian Silvio Berlusconi, dar că nu a plătit niciodată o femeie 
pentru a întreţine relaţii sexuale. 

 El a afirmat joi, la începutul şedinţei de Consiliu Local, că nu le face cadou prietenelor sale genţi 
de mii de euro şi nici nu le obligă să-şi achite consumaţia atunci când le invită la restaurant. 

"Nu le iau poşete de mii de euro. Este adevărat că merg în vacanţe, este adevărat că atunci 
când merg la restaurant doar nu o să împart nemţeşte, dar niciodată nu am plătit o femeie. Se 
ştie că sunt gagicar, că sunt plătitor nu se ştie. Şi decât să mă prindeţi cu vreun bărbat....", a 
afirmat Mazăre. 

El a mai spus că nu ştie dacă s-a întâlnit vreodată cu vreuna din fetele de la agenţia implicată 
într-un scandal sexual, dar a precizat că îi plac femeile şi nu a ascuns niciodată acest lucru. 

"Ăştia ne înregistrau când luăm, acum ne înregistrează şi când dăm.. Să ne înţelegem, eu iubesc 
femeile, îmi plac femeile, nu m-am ascuns niciodată, n-am pozat niciodată în ăla sobru, 
căsătorit, însurat, care stau să plimb căruciorul. N-am plimbat căruciorul, nu vreau să-l plimb, n-
am nimic cu cei care fac lucrul ăsta, aşa înţeleg ei viaţa. Eu sunt ca Berlusconi, iubesc femeile şi 
nu mă ascund", a mai afirmat Radu Mazăre. 

Deputatul social-democrat Robert Negoiţă pregăteşte o escapadă de două zile în Deltă şi 
acceptă ca un inculpat într-un dosar de proxenetism să-i pregătească "cinci fete" care să-l 
însoţească, fără a obiecta atunci când cel cercetat îi propune ca unele dintre cele recrutate să 
fie în clasa a XI-a. 

Informaţiile apar în transcrierile unor convorbiri telefonice redate în rechizitoriul întocmit de 
procurori într-un dosar în care patru bărbaţi sunt cercetaţi pentru recrutarea a 80 de fete pe 
care le-ar fi plasat ca prostituate de lux, sub paravanul unor agenţii de fotomodele. Deputatul 
social-democrat are calitate de martor în acest dosar. 

Discuţiile lui Negoiţă sunt, majoritatea, purtate în vara anului 2008. 
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Într-una dintre ele, ultima redată de procurori în rechizitoriu, unul dintre cei anchetaţi îi 
propune lui Negoiţă un plan pentru a "atrage" câteva "fete noi, foarte bune" dintr-un "lot" de 
tinere "de paisprezece-cincisprezece ani. 

În dosar apare şi numele "Mazăre", în legătură cu o tânără din Constanţa care ar fi fost părăsită 
de acesta, însă nu este clar dacă este vorba despre primarul Constanţei, despre fratele său ori 
despre o altă persoană numită astfel. 

http://www.mediafax.ro/social/mazare-despre-dosarul-sex-cu-fotomodele-se-stie-ca-sunt-gagicar-ca-sunt-
platitor-nu-se-stie-7708936  

http://www.mediafax.ro/social/mazare-despre-dosarul-sex-cu-fotomodele-se-stie-ca-sunt-gagicar-ca-sunt-platitor-nu-se-stie-7708936
http://www.mediafax.ro/social/mazare-despre-dosarul-sex-cu-fotomodele-se-stie-ca-sunt-gagicar-ca-sunt-platitor-nu-se-stie-7708936
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PONTA DESPRE SCANDALUL PROSTITUATELOR: SĂ AVEM GRIJĂ SĂ ÎNVĂŢĂM LECŢIILE CE 
SUNT DE ÎNVĂŢAT  

MEDIAFAX, 12 NOIEMBRIE 2010 

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, vineri, la Sighişoara, întrebat de scandalul de 
prostituţie în care a fost implicaţi lideri social-democraţi, că PSD trebuie să înveţe lecţiile de 
rigoare. 

 Ponta a spus că nu a fost surprins de apariţia scandalului de prostituţie în care au apărut 
numele lui Robert Negoiţă şi al lui Nicolae Bănicioiu. 

"Noi am atacat-o pe Roberta, ei l-au atacat pe Robert. Noi am zis de Miss Parlament, ei au zis de 
Miss TSD", a adăugat el. 

Ponta a spus că PSD ar trebui să înveţe din lecţiile acestui scandal, însă a evitat să sugereze o 
eventuală măsură. 

"Să vedem în interiorul partidului şi să avem grijă să învăţăm ce lecţii sunt de învăţat", a afirmat 
el. 

Pe de altă parte, Ponta a apreciat că faptul că acest "caz apetisant pentru presă" a fost ţinut din 
2008 până în prezent şi "dovedeşte că instituţiile statutului aplică legea la timpul stabilit de cei 
de la putere". 

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
(DIICOT) - Biroul Teritorial Ialomiţa i-au trimis în judecată pe Ion Valeriu Tămârjan, Relu Cornel 
Costan, Radu Ştefan Nicola şi pe Alexandru Gabriel Voicu, primii doi în stare de arest preventiv, 
pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. 

DIICOT susţine că activitatea infracţională s-a desfăşurat sub paravanul a două agenţii de 
selecţie şi promovare a fotomodelelor, iar victimele erau plasate pe piaţa prostituţiei de lux din 
România, Italia şi Austria, în cluburi sau la locuinţele clienţilor, veniturile obţinute depăşind 
suma de 100.000 de euro. 

În acest dosar apar numele mai multor persoane publice, printre care Robert Negoiţă, Nicu 
Bănicioiu, Adrian Enache, directorul TVR 2 Răzvan Nicolescu. 
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 http://www.mediafax.ro/politic/ponta-despre-scandalul-prostituatelor-sa-avem-grija-sa-invatam-lectiile-ce-sunt-
de-invatat-7712138/ 

http://www.mediafax.ro/politic/ponta-despre-scandalul-prostituatelor-sa-avem-grija-sa-invatam-lectiile-ce-sunt-de-invatat-7712138/
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-despre-scandalul-prostituatelor-sa-avem-grija-sa-invatam-lectiile-ce-sunt-de-invatat-7712138/
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NĂSTASE DESPRE NEGOIŢĂ ÎN SCANDALUL SEXUAL: POATE SE CĂSĂTOREŞTE CU UNA DINTRE ELE 

REALITATEA TV, 10 NOIEMBRIE 2010  

Preşedintele CN al PSD Adrian Năstase a comentat ironic stenogramele în care vicepreşedintele 
social-democrat Robert Negoiţă este implicat într-un dosar de proxenetism, ţinând să puncteze 
că mai importantă este apariţia în presă a unor astfel de documente, indiferent la cine se 
referă. 

„De la un timp am început să-mi dau seama că nu-mi fac temele aşa cum trebuie pentru că apar 
lecturile astea obligatorii cu stenogramele pe care ni le dă Parchetul. Astăzi nu am citit 
stenogramele de la Parchet. Ştiu că era obligaţia mea ca om politic, era important, probabil că 
aş fi învăţat lucruri noi", a ironizat Năstase stenogramele apărute în presă în legătură cu 
scandalul sexual în care este implicat un vicepreşedinte al PSD. 

"În ceea ce-l priveşte pe Robert Negoiţă, am un singur comentariu: am înţeles că e martor, a 
spus ce-a văzut omu', dacă i-a plăcut ce-a văzut, înţeleg că i-a plăcut. Ce să comentez? (...) Dar 
ce-a făcut cu minore? Sunt foarte multe minore în ţara asta, care-i problema lui cu minorele?", 
şi-a continuat Năstase replicile, ţinând să puncteze că deocamdată instanţa nu a stabilit că 
Robert Negoiţă a întreţinut relaţii sexuale cu minore. "Poate se căsătoreşte cu una dintre ele, 
eu ştiu?", a continuat el în aceeaşi notă ironică. 

Adrian Năstase a considerat că adevărata problemă o reprezintă luarea unei măsuri în privinţa 
apariţiei în presă a stenogramelor şi în privinţa interceptărilor telefonice. "Nu putem să facem 
acolo (la Parchet - n.r.) un fel de bibliotecă publică (pentru citirea stenogramelor)?", a continuat 
liderul PSD. 

"Robert Negoiţă a devenit foarte important (în PSD - n.r.) fiindcă era patronul hotelului Confort, 
unde a avut loc un eveniment istoric al partidului. Nu, am glumit! El era membru în organizaţia 
de Ilfov, apoi a intrat în organizaţia de Teleorman, a devenit parlamentar, este foarte activ în 
politică", a povestiti Năstase ascensiunea lui Negoiţă în PSD. 

Aici e de discutat în legătură cu valorile morale, cu violenţa din societate, cu infracţionalitatea. 
Am prieteni care nu mai ies pe stradă, am prieteni care mă sună în permanenţă, unii dintre ei 
îmi spun că le este spartă locuinţa şi aşa mai departe. Este o evoluţie pe care o vedem în ultimii 
ani care înseamnă şi manelizare, şi pornografie", a mai afirmat Năstase despre situaţia reieşită 
din stenogramele dosarului de proxenetism. 

http://www.realitatea.net/nastase-despre-negoita-in-scandalul-sexual-poate-se-casatoreste-cu-una-dintre-
ele_770549.html  

http://www.realitatea.net/nastase-despre-negoita-in-scandalul-sexual-poate-se-casatoreste-cu-una-dintre-ele_770549.html
http://www.realitatea.net/nastase-despre-negoita-in-scandalul-sexual-poate-se-casatoreste-cu-una-dintre-ele_770549.html
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DOSARUL „SEX CU POLITICIENI ŞI FOTOMODELE” – CAZUL MINOREI DE 16 ANI VIOLATĂ ŞI 
BĂTUTĂ  

MEDIAFAX, 12 NOIEMBRIE 2010 

Potrivit procurorilor DIICOT, Lavinia, o manechină de 16 ani a agenţiei Diva Models, a fost 
bătută şi violată de un client. A primit apoi de la el nişte haine şi o pereche de ochelari de soare 
care să-i ascundă vânătăile. 

 Stenogramele din dosarul DIICOT ajuns la instanţă arată cum şefii acuzaţi de proxenetism ai 
două agenţii de modelling le învăţau pe fete cum să îşi mintă părinţii, le trimiteau în 
apartamentele clienţilor în funcţie de programul examenelor de Bacalaureat şi îl înştiinţau pe 
deputatul Robert Negoiţă despre starea lor fizică. 

Procurorii nu fac însă o legătură între reţea şi deputatul Negoiţă, dar publică fragmente de 
discuţie precum acesta: Ion Tămârjan: "Am făcut "oralină" atât. În rest nu. Era pe ciclu". Robert 
Negoiţă: "Cum? Nu i-a trecut?". Procurorii au acuzat în dosar patru persoane, Ion Valeriu 
Tămârjan, Relu Cornel Costan, Radu Ştefan Nicola şi Alexandru Gabriel Voicu, despre care spun 
că au recrutat 80 de fete pe care le-au plasat ca prostituate de lux. În rechizitoriu se arată că 
unul dintre clienţii fideli era chiar deputatul Robert Negoiţă. 

 http://www.mediafax.ro/social/dosarul-sex-cu-politicieni-si-fotomodele-cazul-minorei-de-16-ani-violata-si-batuta-
7710794  

http://www.mediafax.ro/social/dosarul-sex-cu-politicieni-si-fotomodele-cazul-minorei-de-16-ani-violata-si-batuta-7710794
http://www.mediafax.ro/social/dosarul-sex-cu-politicieni-si-fotomodele-cazul-minorei-de-16-ani-violata-si-batuta-7710794
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PSD-ISTA DAMĂ DE COMPANIE PENTRU POLITICIENI A TERMINAT LICEUL TEOLOGIC 

ADEVĂRUL, 11 NOIEMBRIE 2010 

Liliana Năstase, Ionel Stoica 

Ioana Simona Dăncuş a absolvit liceul cu profil teologic din Oradea, iar în prezent este studentă.  

Tânăra aspirantă la o funcţie politică a recunoscut la DIICOT că a ales calea prostituţiei, dar şi-a 
argumentat decizia prin faptul că familia sa a trecut printr-o perioadă dificilă. „Tata a murit într-
un accident în Istrael şi ne-am împrumutat de o sumă mare de bani pentru a-i aduce trupul 
neînsufleţit acasă"; a declarat Ioana anchetatorilor. 

Ea a povestit şi despre o boală necruţătoare de care suferă mama sa, dar şi despre faptul că 
banii obţinuţi facil i-au luat minţile. Tânăra ar fi apelat chiar la un psiholog. Ioana a relatat şi 
despre modul în care a ajuns să practice prostituţia de lux în cluburi din capitala Austriei. „Am 
ajuns în clubul Babylon din Austria. După un timp de gândire, a doua zi după ce am constatat că 
fetele care lucru în club câştigau foarte mulţi bani, ba chiar primeau şi cadouri de la clienţi, am 
luat hotărârea să lucrez şi eu acolo. Atunci nu aveam o situaţie materială bună, ci dimpotrivă 
treceam prin dificultăţi financiare", arată tânăra, care şi-a început „cariera" în Austria în toamna 
lui 2007 pe când avea 19 ani. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/PSD-ista-companie-politicieni-terminat-
teologic_0_370163375.html  

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/PSD-ista-companie-politicieni-terminat-teologic_0_370163375.html
http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/PSD-ista-companie-politicieni-terminat-teologic_0_370163375.html
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CE SE ASCUNDE ÎN SPATELE AGENŢIILOR DE MODELE. IRINA SCHROTTER: FETELE ALEG 
ÎNTRE SĂRĂCIE ŞI PROSTITUŢIE  

GÂNDUL, 10 NOIEMBRIE 2010 

Raluca ION  

Unele dintre agenţiile de modele din România au obţinut un aviz din partea Comisiei pentru 
Atestare şi Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic, de pe lângă Ministerul Culturii, care 
arată că documentele lor sunt în regulă, că reprezentanţii lor au fost testaţi şi verificaţi de 
angajaţi ai Ministerului Culturii şi de cei ai Ministerului Afacerilor Interne, că au absolvit un curs 
de specialitate, că ştiu legislaţie.  

Alte mii funcţionează fără un astfel de aviz, şi nimeni nu-i poate condamna. Ionică Pârvu, 
directorul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, în cadrul căruia funcţionează amintita 
comisie, explică de ce. "La partea de modelling este o chestiune de interpretare. Poţi spune că 
modelul nu este artist şi că tu nu eşti un impresar, ci un agent de muncă. La noi, în România, 
activitatea de modelling nu este reglementată", spune Pârvu, care precizează că motivul pentru 
care a apărut comisia de avizare a fost tocmai acela de a-i descuraja pe traficanţii de carne vie. 
În România, numărul impresarilor persoane fizice atestaţi de comisie este de 193, iar cel al 
firmelor care practică impresariatul este de 111. 

 

Diva Models nu avea restricţii de vârstă sau înălţime 

Star Models, din Slobozia, şi Diva Models, din Constanţa, cele două agenţii de modelling despre 
care procurorii DIICOT spun că erau paravane pentru reţele de prostituţie nu se află printre ele. 
Iar greii din industria modei din România susţin că nu le-au văzut trimiţându-şi modelele la 
castinguri. Liviu Ionescu conduce agenţia de modelling MRA, care a reprezentat de-a lungul 
timpului cele mai titrate modele din România, precum Catrinel Menghia. "Am auzit de Star 
Models, dar nu am văzut modelele niciuneia dintre aceste două agenţii la castinguri pentru 
reclame, nu le-am văzut în reviste. Nu activau pe piaţa serioasă. Nu ştiu care sunt rezultatele de 
modelling ale acestor două agenţii", spune Liviu Ionescu. Agenţia Diva Models se laudă pe site-
ul de internet, în limba engleză, că le face "modelelor de sex feminin intrarea mai uşoară în 
industria modellingului" şi "le face mai uşor remarcate de agenţi de top şi de clienţi, din 
moment ce nu există restricţii de înălţime sau vârstă pentru a fi reprezentate" de această 
agenţie. În ultima perioadă, un alt scandal răsunător a fost cel creat în jurul creatorului de modă 
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DyAndy, condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru că obţinea bani din 
proxenetism sub acoperirea unui salon de masaj erotic. 

 

Fete puse să aleagă între sărăcie şi prostituţie 

Designerul Irina Schrotter spune că a atras, în numeroase rânduri, atenţia asupra faptului că 
unele agenţii de modelling sunt paravane pentru reţele de prostituţie. "Acest lucru care a ajuns 
acum în atenţia opiniei publice se întâmplă în România de foarte mult timp. Sunt fete foarte 
tinere, de 14, 15 ani, puse de astfel de agenţii să aleagă între a rămâne sărace şi a avea un card 
de credit Gold şi a sta în apartamente de lux. Unele agenţii câştigă în felul ăsta foarte mulţi bani 
de pe urma fetelor tinere. Am spus asta de atât de multe ori şi mă miră că Poliţia şi Parchetul nu 
au luat nicio atitudine", e revoltată Irina Schrotter. Uneori, continuă ea, părinţii sunt cei care le 
hărăzesc copiilor un astfel de viitor, crezând că astfel vor scăpa familia de sărăcie. "Sunt cazuri 
în care părinţii vin cu fetele, dar şi cu băieţii de mână. Ei îi încurajează să accepte un astfel de 
compromis, fiind influenţaţi de exemplele din showbiz despre care cred că au atins în acest fel 
celebritatea", afirmă designerul. De obicei, ofertele agenţiilor neserioase sunt mult mai bune 
decât cele ale agenţiilor mari. "Ei ştiu foarte bine să te atragă în plasă, iar apoi fetele se trezesc 
într-o situaţie din care nu mai ştiu cum să iasă", mai spune Irina Schrotter. 

Designerul Cătălin Botezatu le recomandă şi părinţilor, şi tinerelor modele să fie foarte atenţi la 
agenţia cu care lucrează. "Agenţiile mari îşi protejează modelele, au grijă să le fie respectate 
drepturile", a văzut el. Din păcate, în unele situaţii părinţii sunt cei care îşi pun copiii pe un 
drum greşit. "Uneori părinţii sunt cei care le îndeamnă să facă compromisuri, îşi doresc foarte 
mult ca fetele lor să fie modele. E păcat ca un părinte să îşi vândă copilul", spune Cătălin 
Botezatu. 

http://www.gandul.info/news/ce-se-ascunde-in-spatele-agentiilor-de-modele-irina-schrotter-fetele-aleg-intre-
saracie-si-prostitutie-7706670  

http://www.gandul.info/news/ce-se-ascunde-in-spatele-agentiilor-de-modele-irina-schrotter-fetele-aleg-intre-saracie-si-prostitutie-7706670
http://www.gandul.info/news/ce-se-ascunde-in-spatele-agentiilor-de-modele-irina-schrotter-fetele-aleg-intre-saracie-si-prostitutie-7706670


24 

 

EDITORIALUL EVZ: ROBERT NEGOIŢĂ A PUS FELINAR ROŞU PSD-ULUI 

EVENIMENTUL ZILEI, 15 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Ioana Lupea 

Mircea Geoană, Liviu Dragnea şi Radu Mazăre coboară destinşi dintr-o maşină în faţa unui club 
din Mamaia, acolo unde tineretul social-democrat organizase un concurs de frumuseţe. 

Era septembrie 2008, cu două luni înaintea alegerilor generale. Pe tânăra câştigătoare, 
prezentată atunci pe scenă ca aspirantă la o carieră politică frumoasă şi interesantă, o regăsim 
în dosarul de trafic de persoane în care sunt implicaţi doi lideri social-democraţi. Nu cred că 
fostul preşedinte al PSD Mircea Geoană, care vorbea despre frumuseţea interioară şi valorile 
socialdemocrate, ştia că asistă la un caz de exploatare sexuală în care organizaţia de tineret a 
partidului său era folosită ca anticameră a unui bordel din Viena.  

Prin lentila dosarului penal, declaraţia lui Liviu Dragnea, criticată la vremea respectivă în mediul 
virtual pentru vulgaritate şi misoginism, poate fi citită şi altfel. Întrebat de Realitatea TV ce 
şanse are câştigătoarea concursului de miss în politică, Liviu Dragnea a răspuns: "Depinde cum 
se vor mişca, într- un sens mai larg, ar trebui să se mişte în toate sensurile". Nici declaraţiile 
insinuante ale lui Radu Mazăre nu pot fi scutite de suspiciunea că unii lideri de prim rang ai 
partidului erau în cunoştinţă de cauză. 

Preşedintele PSD Victor Ponta, care umblă cu imaginea revoluţionarului Ernesto "Che" Guevara 
pe la televiziuni, a expediat dosarul catalogându-l drept diversiune a puterii. Dacă ar fi avut o 
oarecare legătura cu stânga, care consideră prostituţia un efect al sărăciei şi oprimării femeii, 
Ponta s-ar fi simţit cel puţin jenat că un vicepreşedinte PSD este acuzat că a avut un rol activ 
într-o reţea de trafic de carne vie şi şi-a târât şi partidul în această istorie sordidă. Potrivit 
dosarului procurorilor, vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă a întreţinut relaţii sexuale cu 
minore, a intermediat servicii sexuale şi a încercat să constrângă o tânără sub ameninţarea că 
va pierde un concurs de miss.  

Vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă este doar martor în dosar, deşi faptele lui, aşa cum sunt 
descrise de procurori, s-ar încadra perfect la "hărţuire sexuală", aşa cum este definită ea în 
legea privind egalitatea de şanse. Din păcate însă, Codul Penal românesc pedepseşte hărţuirea 
sexuală doar dacă fapta s-a săvârşit la locul de muncă.  
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Într-o ţară civilizată un asemenea scandal de corupţie sexuală s-ar lăsa cu o demisie. La noi 
putem înregistra o singură reacţie dezaprobatoare, a europarlamentarului PSD Corina Creţu. În 
Suedia, în urmă cu doar câteva luni, ministrul muncii a renunţat la funcţie după ce a fost acuzat 
în presă că a cumpărat servicii sexuale, fapt incriminat de legea penală. Numai că, aşa cum 
comentează un jurnalist local, în Suedia "îţi controlezi impulsurile şi respecţi legea, mai ales 
dacă eşti politician". Nu e cazul în România.  

Cu social-democraţi ca Robert Negoiţă, prostituţia nu va fi privită prea curând ca o problemă 
serioasă, din moment ce chiar partidul obligat de ideologie să apere egalitatea de şanse 
tratează cu uşurinţă abuzul împotriva unor minore provenind din familii sărace şi dezorganizate. 
Ar fi fost de aşteptat ca Victor Ponta să-i ceară demisia lui Negoiţă, pentru a-şi apăra reputaţia 
de stângist autentic şi onoarea partidului. Dar, între facturile la partid şi identitatea de stânga, 
liderul PSD a ales să fie cu plata la zi. Roşul socialist a căpătat inflexiuni de felinar roşu.  

Revoltătoare în declaraţia lui Ponta este insinuarea că Robert Negoiţă ar fi o victimă. 
Adevăratele victime sunt în dosar, fete de 16-17 ani manipulate cu promisiunea unui viitor în 
modă şi vândute pentru prostituţie. Din motivarea procurorilor reiese clar abuzul de autoritate 
utilizat de inculpaţi, dar şi de beneficiarii serviciilor sexuale, ca Robert Negoiţă, asupra 
victimelor. Dar în România este răspândită credinţa că unitatea de măsură a abuzului este bâta. 
Fără bâtă nu există nici abuz. De aici şi comentariile publice care, dacă nu tratau cazul ca pe un 
simplu cancan, le acuzau tot pe victime.  

Mentalitatea generală care-l scuză pe abuzatorul sexual este probabil şi motivul pentru care nici 
televiziunea publică nu a oferit o reacţie clară la acuzaţiile formulate în rechizitoriu privind 
selecţia candidatelor pe baza favorurilor sexuale pentru o emisiune de succes "Tonomatul de pe 
doi".  

Scandalul s-a stins, "Tonomatul de pe doi" cântă mai departe, iar Robert Negoiţă va candida 
pentru un nou mandat în Parlamentul României. Pentru o găleata roşie, alegătorii vor prefera 
să ignore gândul că fetele lor de liceu ar fi putut să ajungă victimele lui Robert Negoiţă, şi-l vor 
vota. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/editorialul-evz-robert-negoita-a-pus-felinar-rosu-psd-ului-912387.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/editorialul-evz-robert-negoita-a-pus-felinar-rosu-psd-ului-912387.html
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SOCIAL 

SCRIITOR ITALIAN: ROMÂNIA E CEA MAI MARE EXPORTATOARE DE PROSTITUATE  

ZIARE.COM, 14 NOIEMBRIE 2010 

Prostituatele provenite din Romania sunt recunoscute drept cele mai "dragute", dar si cele mai 
ieftine din Roma, potrivit scriitorului italian Roberto Saviano, care traieste permanent sub 
protectia politiei, dupa ce a scris cartea "Gomorra", in care a dezvaluit multe secrete ale Mafiei, 
iar aceasta a devenit best-seller la nivel international.  

Recent, scriitorul a strans material pentru o ancheta pe tema prostitutiei din Italia si a 
intervievat numeroase practicante ale acestei meserii. Intr-un inteviu pentru Foreign Policy 
Romania, Saviano explica faptul ca romancele si alte femei din Europa de Est sunt majoritare pe 
"piata" prostitutiei, relateaza Adevarul.  

"Trebuie spus ca, in Italia, multe sunt originare din Estul Europei, iar una dintre tarile care 
"exporta" cel mai mult in acest domeniu este Romania. Vorbim de sute si sute de dame de 
companie - escort. La Roma, de pilda, se stie ca damele de companie "escort" cele mai dragute 
si cu tarife cele mai convenabile sunt din Romania", a spus scriitorul. 

Potrivit anchetei sale, tariful pentru o romanca este de 100 de euro, iar fetele sunt "ingrijite, se 
machiaza bine, au bustul refacut si nu se drogheaza". In schimb, pentru o rusoaica "la acelasi 
nivel", pretul urca la 200 - 300 euro.  

"Despre romance mai trebuie spus ca sunt de multe ori foarte tinere si sunt considerate fara 
scrupule. Contactate de cele mai multe ori prin telefon, accepta toti clientii din start, fara sa 
puna nicio conditie", a explicat Saviano.  

Desi foarte cautate, romancele prefera sa-si ascunda nationalitatea, din cauza faptului ca 
romanii sunt asociati cu "tiganii si mizeria". Astfel, prostituatele romance se declara rusoaice. 
Totusi, scriitorul stie exact cum sa le deosebeasca: fetele din Romania au anunturi scrise mai 
bina in limba italiana, deoarece limba natala este de origine latina, iar preturile lor sunt sub 
media pietei. In plus, acestea nu vorbesc niciodata de "pestii" lor, pe care scriitorul ii numeste 
"indivizi fara scrupule", care raman un mister. 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/scriitor-italian-romania-e-cea-mai-mare-exportatoare-de-
prostituate-1055511 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/scriitor-italian-romania-e-cea-mai-mare-exportatoare-de-prostituate-1055511
http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/scriitor-italian-romania-e-cea-mai-mare-exportatoare-de-prostituate-1055511
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CONSILIERE GRATUITĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 

EVENIMENTUL ZILEI, 9 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Oana Crăciun 

O asociaţie nou creată, No Abuse, va oferi servicii gratuite de mediere, consiliere psihologică și 
juridică celor care au suferit abuzuri în familie și va organiza cursuri pentru a schimba 
mentalitatea liceenilor. 

Astăzi s-a lansat Asociaţia No Abuse, care îşi propune să lupte împotriva violenţei domestice şi a 
abuzului prin campanii de informare, conştientizare şi educare, dar și prin servicii gratuite de 
mediere, consiliere psihologică şi legală acordate victimelor şi prin advocacy.  

Asociaţia No Abuse a fost creată la iniţiativa a patru juriste care, în primăvara acestui an, au 
hotarat să ia atitudine împotriva faptelor de violenţă în familie, având drept exemplu situaţia 
uneia dintre prietene, care a suferit o astfel de experienţă traumatică.  

Scopul Asociaţiei este să deruleze, în principal, programe de prevenire a acestui fenomen, în 
speranţa că astfel se va reduce numărul  persoanelor şi, în special, al femeilor şi copiilor care să 
fie expuse violenţei domestice şi efectelor acesteia.  

 

Fenomen îngrijorător: peste 100 de decese în 2009  

Asta în contextul în care, în România, în 2009, au fost înregistrate 12.461 cazuri de violenţă în 
familie şi au fost raportate 101 decese ca urmare a actelor de violenţă în familie, potrivit 
statisticilor. De asemenea, foarte puţine persoane care cad victime acestor tipuri de violenţă au 
curajul să recunoască asta public.  

Iar cel mai îngrijorător este faptul că 70% dintre femei au fost victime ale violenţei domestice 
pe parcursul vieţii lor. Mai mult, potrivit statisticilor, copiii victime ale violenţei domestice sunt 
predispuşi să reproducă acest gen de comportament.  

„Implicaţiile violenţei domestice sunt extrem de grave şi pe termen lung, din păcate sunt încă 
foarte multe persoane care nu conştientizează acest lucru. Ele pot fi victime sau agresori fără să 
ştie. În plus, sunt puţine victime care au curajul să recunoască şi să reclame public violenţa 
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domestică în condiţiile în care depind din punct de vedere economic de agresor”, a declarat 
Mirela Ţincu, preşedintele No Abuse.  

 

Lobby pentru o lege împotriva violenţei  

De asemenea, adaugă Ţincu, „este foarte important să prevenim actele de violenţă domestică, 
de aceea vom face o propunere legislativă în acest sens şi vom derula campanii prin care tinerii 
şi nu numai vor cunoaşte care sunt formele de violenţă, care sunt implicaţiile acestui fenomen, 
vor putea identifica persoanele violente, vor învăţa modalităţi de evitare a violenţei şi vor şti 
căror instituţii se pot adresa în cazul în care sunt victime ale violenţei domestice”.   

Serviciile oferite de No Abuse de mediere, consiliere psihologică şi legală acordate victimelor 
sunt gratuite şi sunt oferite cu sprijinul partenerilor Asociaţiei. Persoanele victime ale violenţei 
domestice pot apela la sprijinul No Abuse sunând la numărul de telefon: + 40 766 834 943 sau 
pot scrie la adresa de e-mail noabuse2010[at]gmail.com. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/no-abuse-o-noua-asociatie-in-lupta-impotriva-violentei-domestice-911778.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/no-abuse-o-noua-asociatie-in-lupta-impotriva-violentei-domestice-911778.html


29 

 

VIOLENŢA, O PROBLEMA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

SĂNĂTATE TV, 5 NOIEMBRIE 2010 

Numărul cazurilor de violenţă umană este în continuă creştere, iar formele de manifestare se 
dezvoltă cu repeziciune. În acest context a fost organizată şi cea de-a treia ediţie a Conferinţei 
de Neuropsihiatrie pentru medicii de familie, ce a avut ca temă principală “Afecţiunile 
neuropsihiatrice în cabinetul MF - Agresivitatea şi violenţa”. 

 Mai exact, în cadrul evenimentului organizat de Asociaţia Medicilor de Familie București în data 
de 5 noiembrie 2010, s-a dorit tragerea unui semnal de alarmă în ceea ce priveşte violenţa. 
Totodată, s-a accentuat şi rolul educaţional în controlarea violenţei. La cea de-a treia ediţie a 
Conferinţei de Neuropsihiatrie pentru medicii de familie au participat atât medici de familie, cât 
şi medici psihiatri şi psihologi. 

 Pe lângă violenţa stradală, din ce în ce mai răspândită în zilele noastre, este şi violenţa 
domestică. Potrivit conf. univ. dr. Minerva Ghinescu, prodecan alFacultăţii de Medicină şi 
Medicină Dentară, Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, violenţa domestică provoacă o 
traumă uriașă unei persoane și are efecte dramatice asupra trăirii unei vieţi normale.  

 Studiile prezentate în cadrul Conferinţei de Neuropsihiatrie pentru medicii de familie au arătat 
că 56,4% dintre femeile din România au fost agresate în ultimele 12 luni. Din acest total, 20,5% 
au suferit leziuni fizice destul de severe sau care au necesitat spitalizare. Restul de 43,6% dintre 
femei au suferit abuzuri mai vechi de un an. Pe de altă parte, 60.000 de oameni îşi pierd viaţa 
anual în lume, în urma consecinţelor unui act violent în familie, în România numărul acestora 
ridicându-se la aproape 600 de persoane. 

 Victime ale violenţei în familie sunt de cele mai multe ori şi copii. Impactul asupra acestora este 
mult mai mare în special la nivelul psihicului. Potrivit statisticilor existente în România, unu din 
patru copii sunt victime sau au asistat la acte violente în familie. Un sfert dintre aceşti copii nu 
sunt violenţi în perioada adultă, dar trei sferturi devin violenţi sau pot produce acte 
infracţionale. 

 Totodată, în cadrul Conferinţei de Neuropsihiatrie pentru medicii de familie s-a discutat şi 
despre identificarea și monitorizarea familiilor cu potenţial violent, care stă în competenţa şi în 
atribuţiile medicului de familie. Și asta în condiţiile în care violenţa în familie nu este doar o 
problemă psihologică sau socială, ci şi o problemă de sănătate publică. 

http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/violenta-o-problema-de-sanatate-publica/  

http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/violenta-o-problema-de-sanatate-publica/


30 

 

 



31 

 

 

ŞI-AU UCIS SOŢIILE ORBIŢI DE GELOZIE 

ADEVĂRUL, 9 NOIEMBRIE 2010 

Flavia Cistian 

Nagy Ianos şi-a înjunghiat soţia în autobuz şi Vasile Câniparu şi-a incendiat soţia Doi bărbaţi, 
unul din Braşov, celălalt din judeţul Constanţa, şi-au omorât nevestele după ce acestea i-au 
anunţat că îi vor părăsi. Patru copii din Braşov au rămas fără mamă după ce aceasta a fost 
înjunghiată de soţul ei, luni seară, într-un autobuz. Crima a avut loc sub privirile îngrozite ale 
pasagerilor. 

Nagy Ianos (33 de ani) şi-a înjunghiat soţia, Lucica (31 de ani), cu un cuţit de bucătărie, pentru 
că vroia să-l părăsească. Lucica Nagy se întorcea de la serviciu cu autobuzul 28. În maşină a 
urcat şi soţul ei, cu care, spun vecinii, era certată. Într-un moment de furie, bărbatul a scos din 
geacă un cuţit de bucătărie şi i-a aplicat femeii mai multe lovituri în zona gâtului, de faţă cu alţi 
opt călători. Victima a decedat pe loc. 

 

„Dreptate" pe cont propriu 

„Dacă Lucica nu i-ar fi spus că îl dă afară din casă, el nu ar fi făcut aşa ceva, fiindcă îi era teamă 
de lege. În ziua când a omorât-o, am vorbit cu el vreo trei ceasuri. Nu avea nimic. Era 
binedispus, dar apoi Lucica a sunat-o pe fata cea mare şi i-a spus să-i transmită tatălui să-şi facă 
bagajele, că îl dă afară din casă. El s-a îmbrăcat şi a zis că pleacă la serviciu, să ducă nişte acte. 
După puţin timp, a venit o vecină şi mi-a spus ce s-a întâmplat. Nu pot să cred! Erau căsătoriţi 
de 14 ani, dar ea avea un amant de 5-6 ani, cu care trăia pe ascuns. Ea nu-şi iubea copiii. Îi 
ura!", spune Maria Baroti, mătuşa femeii înjunghiate 

 

Copiii au aflat de la televizor 

Soţii Nagy aveau patru copii, două fete şi doi băieţi. Cea mai mare fată a familiei are 12 ani, iar 
mezinul are cinci ani. Cei doi băieţi nu ştiu nici acum ce s-a întâmplat cu părinţii lor, iar fetele au 
aflat, marţi dimineaţă, de la televizor. Tatăl lor va ajunge în închisoare şi întrucât nu mai are 
cine să aibă grijă de ei, minorii vor fi preluaţi de Protecţia Copilului Braşov. Băiatul cel mic va fi 
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dat în Plasament la asistenţii maternali profesionişti, iar ceilalţi micuţi vor fi internaţi într-u 
centru de plasament.  

Specialiştii cred că actul de violenţă ar fi putut fi împiedicat dacă pasagerii ar fi sărit în ajutorul 
victimei. „Pasagerii ar fi trebuit să intervină, pentru a-l descuraja pe agresor. Autobuzul a fost 
ales, probabil, din motive de proximitate. Oricum, având cuţitul la el, totul a fost premeditat", 
spune psihoterapeutul Cătălin Gherasim. Cătălin Gherasim susţine că tensiunea acumulată de 
soţ a fost foarte mare şi l-a împins să-şi facă singur dreptate.  

„Printre cauzele geloziei se numără, în acest caz, lipsa responsabilităţii, educaţia precară şi 
mediul în care trăiau. S-au căsătorit de tineri, la vârsta lor aveau deja patru copii, în timp, 
iubirea s-a transformat în posesivitate din partea lui şi în delăsare, din partea ei", crede 
specialistul. 

 

Focul din câmp 

O altă crimă pasională s-a produs în judeţul Constanţa. Pentru că soţia voia să-l părăsească, 
Vasile Câniparu (40 de ani) din Vadu, a lovit-o cu un levier, a dus-o în maşină şi apoi i-a dat foc. 
Lavinia Câniparu pregătea cina atunci când soţul a atacat-o cu furie. Urmele crimei au fost 
descoperite de fiul lor cel mare, Andrei (11 ani).  

Planul pus la cale de Vasile Câniparu i-a îngrozit pe anchetatori. După ce şi-a ucis partenera de 
viaţă şi i-a pus trupul pe bancheta din spate a maşinii, a luat un bidon cu benzină, s-a urcat la 
volanul autoturismului şi a plecat spre Corbu. Bărbatul a oprit maşina pe câmp, între localităţile 
Vadu şi Corbu, a turnat combustibilul peste trupul soţiei sale şi peste maşină, apoi a dat foc. El 
s-a predat luni noaptea, în jurul orei 23.15.  

Apropiaţii familiei Câniparu cred că gelozia i-a luat minţile bărbatului. „Fiica mea era 
croitoreasă, lucra acasă. Avea grijă de cei doi copii, iar când avea timp, ieşea să alerge. El nu 
suporta să o vadă că se îngrijeşte mereu. Ştiu că fiica mea era încă în viaţă când a fost 
incendiată. Când fata mea i-a spus că divorţează, şi-a ieşit din minţi", spune, îngrozită, mama 
Laviniei. 

Vasile Câniparu riscă o pedeapsă de minimum 20 de ani de închisoare pentru omor deosebit de 
grav. El a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie judecat în stare de arest preventiv. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Si-au_ucis_sotiile_orbiti_de_gelozie_0_368963763.html  

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Si-au_ucis_sotiile_orbiti_de_gelozie_0_368963763.html
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LOCAL 

BĂTUTE DE BĂRBAŢI, PĂRĂSITE DE STAT 

CUGET LIBER CONSTANŢA, 11 NOIEMBRIE 2010 

Andreea PERHAIŢĂ  

 Peste 300 de constănţence au fost victime ale violenţei domestice în cursul acestui an  

„Uneori mă ameninţa că mă taie, că mă omoară. Am pătimit mult de pe urma lui, am avut şi 
coastele rupte, mâna ruptă, maxilarul rupt. Mai fugeam şi mă ascundeam la o vecină, dar 
mereu mă întorceam la el. Însă, în ultima perioadă, se comporta urât cu fetele. Aşa că l-am 
părăsit”, ne-a povestit o femeie pe care am întâlnit-o în Centrul Maternal de la Mangalia. 

Ea este singura beneficiară din judeţul Constanţa care se află, în acest moment, în îngrijirea 
statului, din cauză că a fost abuzată. Se poate considera fericită că a fost primită în centrul de la 
Mangalia, iar singurul motiv pentru care a fost acceptată este că are trei copii, toţi minori. Sute 
de alte femei din judeţul Constanţa, victime ale violenţei domestice, nu au curajul să îşi 
părăsească soţul sau concubinul. Dar, dacă ar face-o, nu au unde să se ducă.  

„Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu are în judeţul Constanţa niciun 
adăpost destinat femeilor abuzate. Există planuri pentru construirea unui astfel de centru la 
Techirghiol, pe fonduri structurale, dar, deocam-dată, nu se ştie nimic sigur. Centrul Maternal 
de la Mangalia are ca şi destinaţie prevenirea separării nou-născutului de mamă. Numai dacă 
sunt situaţii dramatice putem accepta astfel de cazuri. Singurul centru cu acest scop este la Cer-
navodă, în administrarea adminis-traţiei locale, însă nu are beneficiari de foarte mult timp. Nu 
cunoaştem care este cauza”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al DGASPC 
Constanţa, Roxana Onea.  

 

Centru gol la Cernavodă 

Lipsa beneficiarilor în Adăpostul „Sfânta Maria” din Cernavodă este confirmată şi de purtătorul 
de cuvânt al primăriei din localitate, Alina Vlăduşel.  

„Nu sunt persoane găzduite, în prezent, în centru şi nici nu au fost în ultima perioadă. Dar nu 
ştim care este cauza. Nu cred că acest lucru înseamnă că nu mai există fenomenul de violenţă 
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domestică în oraşul nostru sau în localităţile din vecinătate”, a precizat reprezentantul Primăriei 
Cernavodă.  

 

Într-adevăr, fenomenul abuzurilor familiale nu a dispărut în judeţul Constanţa. Potrivit 
statisticilor Agenţiei Judeţene de Protecţie Socială, în primele trei luni ale anului 2010, au fost 
înregistrate 113 victime ale violenţei în familie, în trimestrul al doilea au fost 128 de cazuri, iar 
în trimestrul al treilea 92 de cazuri, majoritatea victimelor fiind femei. Iar acestea sunt numai 
cele raportate. În realitate, numărul victimelor acestui fenomen este mult mai mare. Dar foarte 
puţine femei au curajul să recunoască public şi să reclame astfel de comportamente. Numai 
jumătate din cele care obţin certificate medico-legale continuă acţiunile judiciare împotriva 
agresorilor. Teama, faptul că depind financiar de agresor, lipsa posibilităţilor materiale, a 
sprijinului din partea rudelor sau comunităţii le de-termină pe femei să nu ceară ajutorul.  

 

Comunitatea asistă la „spectacol“  

În aceste condiţii, consilierea rămâne singurul mod de a le face pe femeile abuzate să aleagă 
libertatea şi nu traiul chinuit alături de un soţ violent. Comunitatea are un rol important, mai 
ales în mediul rural, unde se înregistrează cele mai multe cazuri. Vecinii, învăţă-torul, 
profesorul, oricine observă astfel de probleme într-o familie are datoria morală de a anunţa 
asistenţii sociali din localitate. Aceştia pot ajuta victima, chiar şi cu o vorbă bună, şi o pot 
îndruma către instituţiile unde şi-ar putea găsi dreptatea. Lăsate singure, ele stau şi îndură 
calvarul unei vieţi în teroare. De cele mai multe ori alături de ele suferă şi copiii.  

http://www.cugetliber.ro/1289426400/articol/71177/batute-de-barbati-parasite-de-stat/ 

http://www.cugetliber.ro/1289426400/articol/71177/batute-de-barbati-parasite-de-stat/
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CLUJ: MISS BOBOACELE AR PUTEA CÂŞTIGA OPERAŢII DE MĂRIRE A SÂNILOR ŞI BUZELOR 

ADEVĂRUL, 11 NOIEMBRIE 2010 

Alex Toderaşc 

Miss Boboacele facultăţilor din Cluj pot să participe la un concurs în luna decembrie la care, 
potrivit site-ului unui club de acolo, pot câştiga operaţii estetice, la sâni şi respectiv la buze.  

Premiile sunt oferite de doctorul Radu Onoe de la o clinică privată din Cluj-Napoca. "Studentele 
de anul I pot fi de 18 ani, dar şi de 19 sau 20 de ani sau mai mari. Peste tot în lume se fac 
operaţii de acest gen, la asemenea vârste" a declarat doctorul Radu Onoe, potrivit sursei citate. 

Un alt chirurg estetician din Cluj, doctorul Argentina Vidraşcu, spune că fetele sunt prea tinere 
pentru o astfel de intervenţie. "Când pacientele sunt prea tinere există riscuri mai multe, 
printre care se numără şi complicaţiile de respingere a implantului. Ca femeie, consider că 
operaţiile de mărire de sâni la astfel de vârstă duc la perceperea acestor fete ca obiecte 
sexuale", a spus doctorul Vidraşcu. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/Cluj-Miss-Boboacele-operatii-buzelor_0_370162987.html 

http://www.adevarul.ro/actualitate/Cluj-Miss-Boboacele-operatii-buzelor_0_370162987.html
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GIURGIU. PROSTITUATE DATORNICE LA BUGETUL LOCAL 

ADEVĂRUL, 11 NOIEMBRIE 2010 

Bogdan Vladu 

Directorul DITL prezentând dosarul prostituatei "campioane"Două femei care „vând plăceri” în 
afara oraşului, au acumulat amenzi de peste 150.000 de lei. Direcţia de Impozite şi Taxe Locale 
(DITL) Giurgiu are de recuperat aceste sume din anul 2006. 

„Campioană” la capitolul amenzilor este Mihaela Boboc (33 ani). Aceasta a „strâns” în cei doi 
ani de practicare a celei mai vechi meserii din lume nu mai puţin de 219 procese verbale care 
însumează peste 110.000 lei. Tânăra se prostituează în Capitală şi este amendată frecvent de 
către poliţiştii secţiei 3 cu sume între 500 şi 2.000 de lei. Pentru că datele din cartea de 
identitate indică faptul că aceasta ar locui în Giurgiu, amenzile ajung la DITL. 

Vasile Stan, directorul acestei instituţii, susţine că femeia nu este de găsit la acea adresă. „Din 
anul 2008 se strâng amenzile pe numele acestei femei. Noi am făcut cercetări la faţa locului însă 
nu este de găsit. La adresa menţionată locuieşte cineva care a cumpărat apartamentul 
respectiv. E posibil ca tânăra să fi locuit acolo în trecut, cel mai probabil ca şi flotant” spune 
Vasile Stan care declară că şi-a luat gândul de la recuperarea cuantumului amenzii. 

Directorul giurgiuvean afirmă că instituţia pe care o conduce se mai confruntă cu o situaţie 
asemănătoare. Geta Andrei (30 ani), o altă femeie „uşoară”, a primit din 2006 şi până în 2008 
un număr de 87 de procese verbale cu amenzi totalizând 42.900 de lei. Bineînţeles că nu a fost 
de găsit. „Amenzile pentru Geta Andrei, veneau de la Mărăşeşti. Avea un act de identitate 
temporar, iar domiciliul era pe strada Bradului din Giurgiu. Nu am găsit pe nimeni cu acest 
nume acolo. Cred că între timp ori s-a potolit, ori şi-a schimbat actul de identitate pentru că din 
2008 nu am mai primit niciun proces verbal” spune Vasile Stan. 

 

Sume trecute la "pierderi" 

„Nu avem pârghiile necesare pentru a recupera aceşti bani. Procedurile sunt greoaie, durează 
cam un an să punem la punct documentaţia din cauza birocraţiei şi a legislaţiei proaste. Într-o 
ţară civilizată, dacă nu plăteşti amenzile, îţi pierzi anumite drepturi sau intri în puşcărie” susţine 
Vasile Stan. 
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Interesant este faptul că, în eventualitatea în care persoana care are de plătit amenzi îşi 
schimbă domiciliul într-o altă localitate, sumele datorate vor trebui recuperate de Direcţia de 
Impozite şi Taxe din localitatea respectivă. Este şi cazul unei alte femei care acum câţiva ani 
acumulase amenzi care totalizau peste două miliarde de lei vechi. „Primeam câte trei sau patru 
în fiecare zi. Între timp s-a aflat că locuieşte în Bucureşti, iar amenzile s-au transferat acolo. Ne-
am zbătut degeaba” mai spune Stan. 

În opinia reprezentanţilor DITL Giurgiu, singura soluţie pentru a putea avea control asupra 
acestui tip de infracţiuni este înfiinţarea caselor de toleranţă.  

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Giurgiu, comisar-şef Mirela 
Gheţa, a declarat pentru „Adevărul de Seară” că în acest an nu au fost date amenzi pentru 
practicarea prostituţiei, acest tip de infracţiune încadrându-se în Legea 61/1991 care 
sancţionează faptele de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice. 

http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Prostituate_datornice_la_bugetul_local_0_370163424.html  

http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Prostituate_datornice_la_bugetul_local_0_370163424.html
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MASS - MEDIA 

TELEVIZIUNEA PENTRU FEMEI TLC VA FI LANSATĂ ÎN ROMÂNIA, ÎN IANUARIE 2011  

MEDIAFAX, 9 NOIEMBRIE 2010 

Televiziunea de divertisment pentru femei TLC va fi lansată în România pe 20 ianuarie 2011, 
postul urmând să fie iniţial disponibil în pachetul de bază analogic şi digital al companiei UPC, 
au anunţat reprezentanţii Discovery Networks, marţi, într-o conferinţă de presă. 

 Lansarea în România a televiziunii TLC, un post din portofoliul Discovery Communications, a 
fost anunţată în cadrul unei conferinţe de presă de către Phillip Luff, Acting General Manager, 
Discovery Networks Europa Centrală, şi Ada Roseti, Channel Director România, Ungaria, 
Republica Cehă, Slovacia, Discovery Networks Europa Centrală. 

TLC, unul dintre cel mai bine cotate posturi pentru femei din Statele Unite, este o televiziune de 
divertisment, având ca public ţintă femeile cu vârsta cuprinsă între 25 şi 49 de ani, iar 
programele acesteia sunt bazate pe realităţile cu care ele se confruntă în fiecare zi. În urma 
cercetărilor desfăşurate de Discovery Networks în mai multe ţări din Europa, printre care şi 
România, a reieşit faptul că femeile moderne îndeplinesc roluri diverse şi nu vor să fie încadrate 
în stereotipuri. 

Astfel, potrivit reprezentanţilor Discovery, TLC oferă divertisment de calitate pentru orice 
ocazie şi programe pe subiecte diverse, de la provocări în carieră la transformări de imagine 
spectaculoase, de la viaţa de familie la sfaturi practice pentru problemele întâlnite zi de zi. 
Totodată, TLC prezintă personaje cu experienţe extraordinare şi cu poveşti autentice. Postul 
oferă telespectatorilor programe de divertisment, care le permit acestora să descopere lucruri 
noi, emisiunile fiind destinate întregii familii. 

Postul TLC va fi disponibil în pachetul de bază analogic şi digital UPC România, începând cu data 
de 20 ianuarie 2011, urmând ca distribuiţia să fie lărgită în funcţie de interesul partenerilor de 
cablu şi satelit. Grila de programe TLC va fi alcătuită în concordanţă cu preferinţele 
telespectatorilor români, compania plănuind să lanseze şi vânzări de publicitate pe acest post. 

Lansarea televiziunii TLC în România are la bază un studiu care s-a desfăşurat pe şase pieţe 
europene - România, Polonia, Rusia, Italia, Suedia şi Norvegia. 

"Studiul a încercat să vadă cum îşi definesc femeile din aceste ţări propria feminintate şi 
problemele cu care se confuntă şi, în funcţie de aşteptările lor şi de programele pe care le 
putem oferi pe acest canal, am realizat întreaga poziţionare a canalului", a explicat Ada Roseti. 
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Ea a mai spus că din studiu a reieşit faptul că femeile din România sunt "calculate şi foarte 
planificate". "Îşi planifică bugetul, se duc la cumpărături cu liste, sunt cu picioarele pe pământ şi 
nu au ieşiri din realitate, nu-şi doresc lucruri imposibile. În acelaşi timp, sunt deschise către 
lucruri noi. Privesc televiziunea ca pe o fereastră deschisă către o lume nouă". Totodată, Ada 
Roseti a spus că femeile din România, spre deosebire de femeile din alte regiuni din Europa, nu-
şi doresc o televiziune pe care să o savureze singure, ci împreună cu familia. 

Potrivit acesteia, iniţial, pe TLC vor fi difuzate exclusiv programe internaţionale de non-ficţiune. 
"Vom introduce treptat şi unu sau două programe de ficţiune, pentru că studiul ne-a arătat 
foarte clar că femeile ca public ţintă preferă poveştile (...) Avem planuri şi pentru producţii 
locale", a explicat Ada Roseti. 

"Lansarea TLC în România este o nouă dovadă că Discovery investeşte în permanenţă în 
consolidarea poziţiei sale de lider pe piaţă, prin dezvoltarea ofertei de programe şi prin 
adaptarea la specificul local. TLC va fi un complement pentru Discovery Channel, asigurând 
partenerilor noştri de distribuţie şi de publicitate un conţinut de calitate pentru publicul 
feminin", a declarat Phillip Luff, Acting General Manager, Discovery Networks Europa Centrală. 

Din oferta de programe cu care se va lansa postul TLC fac parte câteva serii cunoscute la nivel 
internaţional, care prezintă personaje reale în diverse situaţii de viaţă, precum: "Poliţistele din 
Broward County" - povestea unor femei poliţist şi a realităţilor cu care se confruntă în lupta pe 
care o duc zi de zi pentru apărarea legii, "Ghid pentru părinţi - Situaţii extreme" - cazuri reale şi 
sfaturi privind îngrijirea copilului oferite de cea mai celebră dădacă din lume, Jo Frost, "PR şi 
modă la New York" - povestea lui Kelly Cutrone, una dintre cele mai puternice femei de afaceri 
din New York, care organizează prezentări de modă pentru nume celebre din această industrie. 

În prezent, TLC este unul dintre cele mai bine cotate posturi pentru femei din Statele Unite. 
Este prezent în peste 99 de milioane de locuinţe în SUA, poziţionându-se printre primele 10 
preferinţe în rândul principalelor grupuri demografice de femei (femei cu vârsta cuprinsă între 
25 şi 54 de ani, între 18 şi 49 de ani şi între 18 şi 34 de ani). 

TLC a fost lansat la nivel internaţional pe 4 martie 2010 în Norvegia. Pe 1 septembie 2010, 
postul a fost lansat pe 20 de pieţe din regiunea Asia-Pacific. Cea mai recentă etapă a extinderii 
globale a TLC a însemnat lansarea postului în Polonia, Serbia, Slovenia şi Bulgaria, la 1 
octombrie 2010. În prezent, postul este disponibil în 29 de ţări din Europa, Asia şi America 
Latină. Până în primăvara anului 2011, oferta internaţională TLC va fi disponibilă în peste 75 de 
pieţe, ajungând în peste 100 de milioane de locuinţe în afara Statelor Unite. 
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TLC face parte din portofoliul Discovery Communications, care cuprinde şi Discovery Channel, 
disponibil în peste 180 de pieţe, şi Animal Planet, disponibil în peste 170 de pieţe. 

În România, Discovery Networks distribuie în prezent şapte posturi TV: Discovery Channel, 
Animal Planet, Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel&Living, Discovery HD 
Showcase şi ID Investigation Discovery. 

 http://www.mediafax.ro/cultura-media/televiziunea-pentru-femei-tlc-va-fi-lansata-in-romania-in-ianuarie-2011-
7702251  

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/televiziunea-pentru-femei-tlc-va-fi-lansata-in-romania-in-ianuarie-2011-7702251
http://www.mediafax.ro/cultura-media/televiziunea-pentru-femei-tlc-va-fi-lansata-in-romania-in-ianuarie-2011-7702251
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EXTERN 

AUNG SAN SUU KYI, SIMBOLUL DEMOCRAŢIEI BIRMANE, A FOST ELIBERATĂ  

MEDIAFAX, 13 NOIEMBRIE 2010 

Opozanta Aung San Suu Kyi, simbolul luptei pentru democraţie în Myanmar, a fost eliberată 
sâmbătă după ce a petrecut peste şapte ani în arest la domiciliu, a declarat un oficial birman 
sub acoperirea anonimatului. 

 Oficialii au pătruns în casa acesteia în jurul orei locale 17.00 (12.30 ora României) pentru a-i citi 
ordinul de eliberare emis de juntă, în ziua în care s-a încheiat şi ultima sa condamnare de 18 
luni de supraveghere la domiciliu. 

Laureata premiului Nobel pentru Pace, considerată de unii drept unica soluţie în faţa juntei 
aflate la putere, a apărut zâmbitoare la gratiile casei sale, la câteva minute după ce a aflat 
despre ordinul de eliberare. 

Purtând în păr o floare care îi fusese aruncată din mulţime, ea a rostit câteva cuvinte în faţa 
susţinătorilor săi în delir, majoritatea declaraţiilor sale fiind acoperite de strigătele mulţimii şi 
de aplauze. 

"Trebuie să lucrăm împreună, la unison" pentru viitorul ţării, a declarat ea. 

"Dacă vreţi să mă auziţi, veniţi vă rog mâine la prânz la biroul" Ligii Naţionale pentru 
Democraţie (LND), partidul său dizolvat cu are a dus întreaga luptă de la apariţia pe scena 
politică birmană, în 1988. 

"Este liberă acum", a declarat un oficial birman pentru AFP, cu câteva minute înainte, în timp ce 
poliţia înlătura barierele instalate la vechea casă a familiei în care a fost izolată atât de mult 
timp. 

Fiica generalului Aung San, eroul independenţei birmane, ea a petrecut peste 15 din ultimii 21 
de ani în detenţie, junta găsind permanent un motiv pentru a o închide după fiecare eliberare. 
Ea nu a mai circulat liber din mai 2003. 

După ce au aşteptat cu răbdare dar fără succes, vineri, în apropierea casei ei şi la sediul LND, 
susţinătorii săi au început să se adune sâmbătă dimineaţa pentru a asista la acest moment 
istoric. Mulţi dintre ei purtau tricouri cu imaginea sa, precum şi cu sloganul "Alături de Aung San 
Suu Kyi". 
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Primele reacţii au venit imediat din capitalele europene, în special de la Londra, care a estimat 
că eliberarea sa ar fi trebuit să aibă loc "cu mult timp în urmă". Parisul, bucurându-se de 
această veste, a avertizat junta împotriva "oricărei încălcări a libertăţii sale de mişcare sau de 
exprimare". 

Preşedintele american, Barack Obama, a salutat eliberarea "eroinei", cerând ca toţi prizonierii 
politici din ţară să fie eliberaţi, la rândul lor. Asociaţia naţiunilor din sud-estul Asiei (Asean), din 
care face parte şi Myanmar, s-a declarat, la rândul său, "uşurată". 

Occidentul a criticat vehement în ultimele luni refuzul militarilor de a o elibera pe Aung San Suu 
Kyi înaintea alegerilor de duminică, primele în ultimii 20 de ani, în urma cărora partidul care 
susţine junta revendică circa 80 la sută din mandate înainte chiar de anunţarea rezultatelor 
oficiale. 

Menţinând-o în detenţie pe parcursul campaniei, generalul Than Shwe, liderul juntei, şi-a 
eliminat cel mai puternic inamic de pe scena electorală, după înfrângerea suferită în 1990. 

Suu Kyi şi LND au obţinut în perioada respectivă o victorie clară în alegeri. Junta a refuzat însă să 
respecte aceste rezultate, dar opozanta le-a invocat de fiecare dată pentru a-şi justifica 
legitimitatea de principal adversar al militarilor. 

Chiar dacă susţinătorii ei continuă să vadă în ea singura speranţă pentru democraţie într-o ţară 
condusă de militari de jumătate de secol, poziţia sa este totuşi slăbită. 

LND a boicotat ultimul scrutin şi a fost dizolvat de juntă, lăsând opoziţia democratică divizată şi 
extenuată. Unii dintre liderii săi au plecat din partid pentru a înfiinţa Forţa Democratică 
Naţională (NDF) şi a participa la alegeri. 

Aung San Suu Kyi va trebui să înveţe din nou să cunoască o ţară de care a fost practic izolată. Ea 
va descoperi tinerele birmane care poartă fuste scurte, telefoanele mobile sau mica scenă 
muzicală din Yangon. 

Ea nu şi-a mai văzut cei doi copii, care locuiesc în Marea Britanie de aproape zece ani şi a 
renunţat să meargă în 1999 la căpătâiul soţului său muribund de teamă că nu se va mai putea 
întoarce în Myanmar. 

 http://www.mediafax.ro/externe/aung-san-suu-kyi-simbolul-democratiei-birmane-a-fost-eliberata-7713462  

http://www.mediafax.ro/externe/aung-san-suu-kyi-simbolul-democratiei-birmane-a-fost-eliberata-7713462
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DISPUTĂ PRIVIND FEMINISMUL ÎN GERMANIA  

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 10 NOIEMBRIE 2010 

Într-un interviu pentru publicaţia Der Spiegel, ministrul german al familiei, Kristina Schroder a 
contestat propunerea mai multor organizaţii feministe, care cer ca un anumit procent din 
funcţiile de conducere să fie ocupat de femei. Ea a criticat de asemenea şi nemulţumirile 
referitoare la valoarea inegală a salariilor pentru femei şi bărbaţi. 

"Realitatea este aceasta: multe femei preferă să studieze ştiinţele umaniste. Bărbaţii, pe de altă 
parte, sunt atraşi de ingineria electrică. De aici vine şi diferenţa de salarii", a declarat Kristina 
Schroder. 

Potrivit unor statistici, în 2008 în Germania femeile au câştigat în medie cu 23.2% mai puţin 
decât bărbaţii, iar procentajul a crescut până în prezent. De asemenea, numărul femeilor care 
ocupă un post de director în companiile germane este extrem de mic. 

Din cauza acestei situaţii, comisarul european pentru justiţie, Viviane Reding a intenţionat să 
sancţioneze Germania în luna martie. 

"Din punct de vedere economic, Germania este una dintre cele mai dezvoltate ţări. De aceea, ar 
trebui să reprezinte un model demn de urmat şi nu unul de criticat. Mă aştept la mai multă 
ambiţie din partea conducătorilor", a mai declarat Viviane Reding. 

Potirivt Der Spiegel Kristina Schroder a respins de asemenea ideologia organizaţiilor feministe 
spunând că nu este de acord cu celebrele cuvinte rostite de scriitoarea Simone de Beauvoir, 
"femeie nu te naşti, ci devii". 

"Chiar şi când eram o simplă şcolăriţă nu eram convinsă de ideea potrivit căreia sexul nu are 
nimic de-a face cu biologia, ci cu mediul în care trăieşti", a declarat ministrul german al familiei. 

 

Kristina Schroder, criticată pentru afirmaţiile sale 

Comentariile ei nu au fost bine primite de toată lumea. Renate Kunast, lider al Partidului Verde 
în parlamentul german, a declarat că a fost "consternată" de interviul publicat şi a declarat că 
afirmaţiile Kristinei Schroder sunt "rudimentare şi antice". 
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 Manuela Schwesig, deputat al social democraţilor de centru stânga, a criticat de asemenea 
afirmaţiile Kristinei Schroder. 

"Nu am mai citit astfel de afirmaţii la adresa femeilor de mult timp. Doamna Schroder nu 
înţelege deloc semnificaţia istorică a feminismului şi nu are idee despre problemele reale cu 
care se confruntă femeile în ziua de astăzi", a declarat Manuela Schwesig. 

Cele mai înverşunate critici au venit însă din partea principalelei voci a feminismului din 
Germania, Alice Schwarzer. 

În interviul acordat, Kristina Schroder a atacat-o direct pe Alice Schwarzer. 

"Am citit multe dintre cărţile pe care le-a scris. Multe din acestea sunt foarte bine argumentate 
şi merită citite, dar am constatat că multe din teoriile ei merg prea departe", a declarat Kristina 
Schroder. 

În replică, Alice Schwarzer a spus că ministrul familiei a interpretat greşit ceea ce a scris, 
acuzând-o de folosirea unor "clişee ieftine". 

"Cu siguranţă competenţa şi empatia faţă de femei nu s-au numărat printre motivele pe care 
cancelarul Angela Merkel le-a avut în vedere când v-a numit ministru al familiei", a spus Alice 
Schwarzer, într-o scrisoare deschisă publicată luni. 

http://www.romania-actualitati.ro/disputa_privind_feminismul_in_germania-21480  

http://www.romania-actualitati.ro/disputa_privind_feminismul_in_germania-21480
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TIMORUL DE EST A ÎNVINS IRANUL ÎN LUPTA PENTRU UN LOC ÎN 'FEMEILE ONU' 

EPOCH TIMES, 12 NOIEMBRIE 2010 

Iranul nu a fost inclus in componenta comitetului executiv al noii agentii 'Femeile ONU', in 
pofida faptului ca in ajunul votarii analistii erau convinsi ca Teheranul isi va asigura un loc in 
aceasta structura.  

Cauza infrangerii a devenit inopinata propunere privind includerea in comitet a Timorului de 
Est, a carui candidatura a fost sprijinita activ de tarile Occidentului. Teheranul a acuzat deja SUA 
si pe aliatii lor de 'jocuri politice infantile'. Unii analisti remarca faptul ca in componenta 
agentiei au intrat o serie intreaga de tari in care situatia cu drepturile femeilor este cu mult mai 
proasta decat in Iran. 

Votul pe marginea candidaturilor pentru statutul de membru in comitetul executiv al noii 
agentii ONU a avut loc miercurea aceasta. Noua structura, a carei conducere i-a revenit fostului 
presedinte chilian, dnei Michelle Bachelet, a reunit sub aripa sa patru departamente ale ONU 
care se ocupa de problemele inegalitatii dintre sexe si respectarii drepturilor femeilor, noteaza 
cotidianul rus Kommersant. 

La inceputul saptamanii, nimeni nu se indoia de faptul ca unul dintre cei 41 de membri ai noii 
agentii ONU va deveni Iranul, mai ales ca pentru cele 10 locuri alocate Asiei candidau exact 10 
tari. Insa, cu putin timp inainte de vot, la acestea a decis sa se ralieze al 11-lea candidat - 
Timorul de Est. In final, membrii Consiliului Economic si Social al ONU /ECOSOC/, care au les 
componenta noii structuri, au acordat 36 de voturi statului insular, in timp ce Iranul a primit 
doar 19 voturi. 

In aprilie, Teheranul incercase sa intre in componenta Consiliului ONU pentru drepturile omului, 
insa nici acea tentativa nu se incununase cu succes, aminteste Kommersant. 

ONU a explicat ca initiativa includerii Timorului de Est pe lista candidatilor a plecat de la SUA, 
Canada, Australia si unele tari ale UE, mai ales din partea Marii Britanii si Frantei. 'Includerea 
Iranului in comitetul executiv al agentiei ar fi insemnat un inceput prost pentru aceasta', a 
declarat reprezentantul SUA la ONU, Susan Rice. 

De asemenea, potrivit reprezentantei organizatiei pentru apararea drepturilor omului 
'Solidaritatea iraniana', Maryam Namazie, 'alegerea Iranului intr-un comitet care se ocupa de 
problemele femeilor ar fi fost comparabila cu includerea Vaticanului pe lista de membri ai 
comitetului pentru problemele copiilor sau daca Birmanei i s-ar fi trasat sarcina de a 
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supraveghea bunul mers al alegerilor din tarile ONU'. In opinia dnei Maryam Namazie, pozitia 
unor membri ai ECOSOC a fost influentata si de cazul iraniencei Sakineh Mohammadi Ashitani, 
care a fost condamnata la lapidare, pe motiv ca si-a inselat sotul si a fost implicata la uciderea 
lui. Condamnarea urma sa fie pusa in aplicare la 1 noiembrie, insa pe fondul unor critici 
vehemente din partea comunitatii internationale, autoritatile Iranului au decis sa o amane. 

Comentand rezultatele votului, adjunctul reprezentantului Iranului la ONU, Eshag al-Habib, a 
acuzat SUA de 'jocuri politice infantile', subliniind ca 'Iranul progreseaza in mod rapid in 
domeniul drepturilor omului'. Referitor la cazul Ashtiani, oficialul iranian a declarat ca astfel de 
verdicte sunt emise extrem de rar de justitia tarii. 

In acelasi timp, analistii remarca faptul ca in componenta agentiei 'Femeile ONU' au intrat o 
serie de tari care au probleme destul de mari cu drepturile femeilor. De exemplu, un atare 
membru a devenit Arabia Saudita, care, potrivit expertilor Programului de Dezvoltare al ONU, 
se afla in urma Iranului in ceea ce priveste egalitatea intre sexe. Astfel, in Arabia Saudita femeile 
nu au voie sa conduca masina si, la fel ca in Iran, sunt lapidate pentru infidelitate conjugala. 

Dubii in ceea ce priveste caracterul obiectiv al votului starneste si faptul ca printre membrii noii 
agentii ONU s-au pomenit Libia si Republica Democrata Congo, aceasta din urma fiind unul 
dintre liderii mondiali la numarul de violuri. 

Din partea Europei de Est, pentru statutul de membru in noua agentie a ONU au candidat 5 tari 
pentru 4 locuri: Rusia, Ucraina, Estonia, Ungaria si Albania. In final, de cel mai slab sprijin s-a 
bucurat delegatia albaneza, precizeaza Kommersant. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_92646.html?search_token=femei  

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_92646.html?search_token=femei
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VĂLUL ISLAMIC ÎN ŞCOLILE PRIMARE, O NOUĂ DEZBATERE ÎN TURCIA 

EVENIMENTUL ZILEI, 11 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Paul Ciocoiu 

Premierul turc Recep Tayyip Erdogan s-a abţinut ieri să se pronunţe asupra portului de văl 
islamic în şcoala primară, subliniind că acest subiect va fi una din temele sale de campanie la 
următoarele alegeri legislative, declaraţie tradusă însă de presa de la Ankara drept una de 
sprijin a controversatei iniţiative, scrie AFP. 

"Am o concepţie foarte diferită asupra libertăţilor individuale", a răspuns Erdogan, întrebat de 
jurnalişti cum comentează declaraţiile Primei doamne a Turciei, Hayrunnisa Gul, soţia 
preşedintelui Abdullah Gul, care s-a declarat împotriva portului de văl în şcoala primară. 

"Vălul nu poate fi purtat în şcoala primară", a declarat răspicat aceasta, criticându-i pe "părinţii 
ignoranţi" ai mai multor eleve care au venit la şcoală cu un astfel de veşmânt pe cap cu scopul 
vădit de a sfida interdicţia actuală privind portul acestuia. Preşedintele Gul a sprijinit public 
poziţia soţiei sale.  

Presa turcă a văzut însă altceva în spatele declaraţiilor reţinute ale premierului. "Refuzând să 
precizeze dacă este de acord sau nu cu impunerea portului vălului în toate segmentele 
sistemului educaţional, domnul Erdogan s-a dat de gol: el doreşte de fapt ca «turbanul» să fie 
autorizat în şcoli", a comentat editorialistul Mehmet Yilmaz în cotidianul "Hurriyet". 

Erdogan a sugerat în schimb că întreaga dezbatere în jurul portului vălului islamic în universităţi, 
şcoli sau instituţii publice va fi reluată mult mai susţinut în campania electorală de dinaintea 
legislativelor programate în iunie 2011. "Următoarele alegeri legislative sunt foarte importante. 
Mă voi strădui împreună cu echipa mea pentru ca această problemă să fie serios adusă în 
discuţie", a subliniat Erdogan.  

Partidul său, Justiţie şi Dezvoltare (AKP), a plătit scump în urmă cu doi ani după ce a promovat o 
lege vizând impunerea portului de văl islamic în universităţile turce, fiind la un pas de a fi 
desfiinţat în urma unui verdict al instanţei supreme de la Ankara care a declarat reforma drept 
una anticonstituţională. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/valul-islamic-in-scolile-primare-o-noua-dezbatere-in-turcia-912122.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/valul-islamic-in-scolile-primare-o-noua-dezbatere-in-turcia-912122.html
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PROTEST LA BUSTUL GOL FAŢĂ DE REGIMUL OPRESIV UCRAINEAN  

REALITATEA TV, 10 NOIEMBRIE 2010  

Cea mai inedită - şi mai atrăgătoare, ar spune unii - grupare disidentă europeană loveşte din 
nou! 

Femen, grupul de tinere anti-sistem din Ucraina, a protestat marţi la Kiev, prin mijloace 
specifice, faţă de apropiata vizită a premierului rus Vladimir Putin în Ucraina, dar şi faţă de ceea 
ce frumoasele activiste numesc regimul opresiv al poliţiei din ţara vecină. 

Şase membre ale organizaţiei, însoţite de presă, s-au dezbrăcat la bustul gol în faţa clădirii 
Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne, rămânând doar în chiloţii cu model 
de zeghe. Fetele au fost arestate imediat şi amendate ulterior pentru ultraj împotriva bunelor 
moravuri. Femen, o organizaţie feministă cu peste 15.000 de membri, a devenit cunoscută la 
nivel internaţional tocmai pentru că activistele apar goale sau aproape goale la protestele pe 
care le organizează. 

http://www.realitatea.net/protest-femen-fata-de-regimul-opresiv-ucrainean_770153.html  

http://www.realitatea.net/protest-femen-fata-de-regimul-opresiv-ucrainean_770153.html
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VARIANTA MADE IN CHINA A CARLEI BRUNI: PENG LIYUAN, O CÂNTĂREAŢĂ MĂRITATĂ 
CU VIITORUL PREŞEDINTE AL CHINEI  

GÂNDUL, 9 NOIEMBRIE 2010 

Diana MARCU  

Peng Liyuan este, la 47 de ani, viitoarea primă doamnă a Chinei. Frumoasa interpreta de muzică 
tradiţională chineză este căsătorită cu vicepreşedintele puternicei Comisii Militare Centrale, Xi 
Jinping, cel care va fi desemnat, în 2012, succesorul lui Hu Jintao. 

Varianta Made in China a Carlei Bruni: Peng Liyuan, o cântăreaţă măritată cu viitorul preşedinte 
al Chinei 

Peng Liyuan este, la 47 de ani, viitoarea primă doamnă a Chinei. Frumoasa interpreta de muzică 
tradiţională chineză este căsătorită cu vicepreşedintele puternicei Comisii Militare Centrale, Xi 
Jinping, cel care va fi desemnat, în 2012, succesorul lui Hu Jintao. 

Numită deja de presa internaţională "Carla Bruni-Sarkozy a Chinei", Peng Liyuan a intrat în 
rândurile armatei încă de la 18 ani şi deţine gradul de general. A devenit un star chinez în 1982, 
cu o piesă intitulată "Pe câmpiile speranţei", succesele ulterioare propulsând-o rapid în 
preferinţele chinezilor. Soţia plină de farmec a vicepreşedintelui chinez este o prezenţă 
constantă în spectacolele de Anul Nou ori de la marile gale ale televiziunii de stat. Gurile rele 
însă susţin că viitoarea primă doamnă este mult mai cunoscută în China decât soţul său, ceva 
atipic pentru lumea politică chineză în care femeile stau de obicei în umbra bărbaţilor. 

Xi Jinping şi Peng Liyuan sunt căsătoriţi de 23 de ani şi au o fiică adolescentă. 

http://www.gandul.info/magazin/varianta-made-in-china-a-carlei-bruni-peng-liyuan-o-cantareata-maritata-cu-
viitorul-presedinte-al-chinei-7703525  

http://www.gandul.info/magazin/varianta-made-in-china-a-carlei-bruni-peng-liyuan-o-cantareata-maritata-cu-viitorul-presedinte-al-chinei-7703525
http://www.gandul.info/magazin/varianta-made-in-china-a-carlei-bruni-peng-liyuan-o-cantareata-maritata-cu-viitorul-presedinte-al-chinei-7703525
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ÎNREGISTRĂRI VIDEO CU REGELE SUEDIEI FĂCÂND SEX CU FETIŞCANE 

REALITATEA TV, 12 NOIEMBRIE 2010 

Steluta Voica 

Suedia este şocată. Bătrânul rege Carl Gustav nici măcar nu s-a străduit să nege dezvăluirile 
despre crailâcurile sale cu fete sărace, făcute în cartea "Monarhul fără chef", ale cărei prime 
20.000 de exemplare s-au epuizat din ziua 1 în librării. Le-a recunoscut, în acord cu familia, 
senin, chiar dacă patronul clubului unde-şi făcea de cap anunţă că dă publicităţii înregistrări cu 
partidele sale de sex. 

Cartea a stârnit un scandal de proporţii naţionale, mulţi dintre fanii familiei regale, şi nu sunt 
deloc puţini, fiind înfuriaţi la culme de apariţia ei, contestând veridicitatea informaţiilor adunate 
de pe sub cearşafuri. "A declanşat un al treilea război mondial media", spunea joi despre carte 
unul dintre autori, Thomas Sjoberg, citat de independent.co.uk. Însă când monarhul lor iubit le-
a declarat valide, afirmând că "a vorbit cu familia şi cu regina, şi am ales să dăm pagina şi să 
mergem mai departe, acestea fiind lucruri întâmplate cu mult timp în urmă", scandalul a 
devenit cu adevărat monstru. 

Deşi regele nu şi-a pătat niciodată, de-a lungul vieţii sale, reputaţia de fustangiu cu vreo poveste 
care să-l scoată vreun sfânt, cele relatate în carte tot au lăsat lăsat cu gura căscată opinia 
publică suedeză: sex în grup, stripteuze, fete sărace ispitite cu promisiuni să se culce cu el, 
prostituate sau folosirea Serviciilor Secrete drept paravan pentru o cât mai deplină intimitate. Şi 
nu în ultimul rând, amorul de lungă durată al regelui pentru manechina şi cântăreaţa Camilla 
Henemark, cu care regele a vrut la un moment dat să fugă în lume. "Regina Silvia, în vârstă de 
34 de ani, ştia, dar nu a putut face nimic în privinţa asta, căci regele s-a îndrăgostit ca un 
adolescent, vrând să fugă cu Camilla undeva, pe o insulă pustie, şi să trăiască cu nuci de cocos", 
susţin autorii cărţii.  

Iar scandalul nu se opreşte aici. Fostul şef mafiot Mille Markovic, patronul clubului în care 
regele făcea ce poftea cu fetele, naive sau profesioniste desăvârşite, a anunţat în media 
suedeză că l-a înregistrat pe rege facand sex şi că va face publice materialele video. "Este 
dezgustător cum regele le-a momit pe fetele acestea naive, de la periferie, cu promisiuni uriaşe 
că le va ajuta cu o slujbă sau în carieră. Nu şi-a ţinut niciodată cuvântul după ce a obţinut de la 
ele ce-a vrut", îşi motivează el virtuos gestul.    

http://www.realitatea.net/inregistrari-video-cu-regele-suediei-facand-sex-cu-fetiscane_771255.html  

http://www.realitatea.net/inregistrari-video-cu-regele-suediei-facand-sex-cu-fetiscane_771255.html
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MICHELLE OBAMA, ÎN MIJLOCUL UNEI CONTROVERSE ÎN INDONEZIA 

EVENIMENTUL ZILEI, 10 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Oana Ţepeş Greuruş 

Nici n-a părăsit bine cuplul Obama Indonezia ca a şi apărut o sămânţă de scandal. Tifatul 
Sembiring, ministrul indonezian al informaţiilor, un musulman conservator susţine că a fost 
forţat să dea mâna cu Prima Doamnă a Statelor Unite, scrie cotidianul britanic The Telegraph. 

Cum e musulman, oficialul nu are voie să atingă alte femei în afara celor din familie. Când au 
apărut fotografiile în care dă mâna cu Michelle Obama, ministrul de 49 de ani a dat repede 
explicaţii pe contul său de Twitter şi o acuză pe Prima Doamnă.  

"Am încercat să mă feresc, dar Michelle Obama şi-a ţinut mâinile prea aproape de mine şi ne-
am atins".  

Însă imaginile arată cu totul altceva. Se vede cum, entuziast, Sembiring strânge mâna liderului 
american şi apoi se apropie cu mâinile întinse spre Michelle Obama, deloc stânjenit.  

După India, Indonezia a fost a doua oprire a cuplului prezidenţial american din turneul de 10 zile 
în Asia. Obama a ajuns deja în Coreea de Sud, unde va participă la summitul G20. Turneul se 
încheie cu o vizită Japonia. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/michelle-obama-in-mijlocul-unei-controverse-in-indonezia-911967.html  
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