
R EVI STA PRE S EI
29 NOIEMBRIE  –  5 DECEMB RIE  2010

C UP R I N S

CUPRINS                                                                                                                                              ................................................................................................................  1  

TEMA SĂPTĂMÂNII: CONCEDIUL  PENTRU CREŞTEREA  COPILULUI                                                 .....................................  5  

Liderii Coaliţiei au decis ca durata concediului maternal să rămână la doi ani                                          ..............................  5  

HotNews.ro, 5 decembrie 2010                                                                                                         .................................................................................  5  

Botiş: În ultima perioadă a scăzut numărul mamelor care se întorc la muncă înainte de doi ani                 ..........  7  

Mediafax, 29 noiembrie 2010                                                                                                            ....................................................................................  7  

FMI  cere Guvernului reducerea concediului maternal la un an, cu 600-1.000 lei                                      ...........................  9  

Mediafax, 2 decembrie 2010                                                                                                             .....................................................................................  9  

Tănăsescu: Nu există nicio cerere din partea FMI  privind tăierea alocaţiilor pentru mame                      ...............  10  

România Liberă, 3 decembrie 2010                                                                                                 ...........................................................................  10  

Concediul de maternitate dezbină puterea                                                                                           .....................................................................  11  

Radio România Actualităţi,  30 noiembrie 2010                                                                                ..............................................................  11  

Aproape 100.000 de mame nu mai primesc indemnizaţia dacă se reduce la un an concediul maternal 
                                                                                                                                                      ........................................................................................................................  14  

Mediafax, 2 decembrie 2010                                                                                                           ...................................................................................  14  

Boc despre reducerea concediului maternal: Sunt ultimul care ia decizia                                               ..................................  15  

Mediafax, 1 decembrie 2010                                                                                                           ...................................................................................  15  

UDMR  nu este de acord cu reducerea concediului maternal. Vezi aici ce variante propune Uniunea       .  17  

1



Mediafax, 30 noiembrie 2010                                                                                                          ...................................................................................  17  

Legea bonelor, pe masa deputaţilor                                                                                                     .........................................................................  18  

Ziare.com, 30 noiembrie 2010                                                                                                         ..................................................................................  18  

Anastase: După doi ani de concediu maternal, există riscul deprofesionalizării femeilor                         .................  19  

Mediafax, 30 noiembrie 2010                                                                                                          ...................................................................................  19  

Roberta Anastase şi-a urcat în cap mamele pedeliste                                                                          .........................................................  20  

Impact News, 30 noiembrie 2010                                                                                                    ..............................................................................  20  

Udrea: Orice variantă alegem, trebuie să se facă cu grijă faţă de copii şi cu grijă faţă de mame              .......  21  

Mediafax, 4 decembrie 2010                                                                                                           ...................................................................................  21  

Turcan: BPN  al PDL  nu a luat o decizie privind propunerea lui Botiş legată de concediul maternal          ....  23  

Mediafax, 30 noiembrie 2010                                                                                                          ...................................................................................  23  

Adriana Bahmuţeanu le îndeamnă pe mame să mănânce pâine cu ceapă                                            .................................  24  

România Liberă, 2 decembrie 2010                                                                                                 ...........................................................................  24  

Barbu: "Mă voi opune în parlament reducerii concediului pentru mame". Boc e evaziv                           ...................  25  

Evenimentul Zilei, 1 decembrie 2010                                                                                               .........................................................................  25  

Senator PNL: Economia din concediul maternal înseamnă asfaltarea a 40 de kilometri de drum             ......  27  

Mediafax, 3 decembrie 2010                                                                                                           ...................................................................................  27  

Concediul parental, văzut de liderii organizaţiilor de femei ale partidelor                                                ...................................  29  

Puterea, 2 decembrie 2010                                                                                                             .....................................................................................  29  

Mamele ies din nou în stradă, nemulţumite de reducerea concediului pentru creşterea copilului             .......  32  

Mediafax, 3 decembrie 2010                                                                                                           ...................................................................................  32  

Lupta mamelor pentru „cei doi ani de-acasă“                                                                                       ...................................................................  33  

Adevărul, 2 decembrie 2010                                                                                                           ....................................................................................  33  

60.000 de copiii se bat pe locurile din 17 creşe, în Capitală                                                                  ..................................................  36  

Realitatea tv, 3 decembrie 2010                                                                                                      ...............................................................................  36  

COMENTARIU: Durata concediului maternal - o falsă problemă, lipsa creşelor sau a alternativelor - cea 
reală                                                                                                                                                 ..................................................................................................................  37  

Mediafax, 30 noiembrie 2010                                                                                                          ...................................................................................  37  

2



POLITICĂ                                                                                                                                            ..............................................................................................................  39  

Funcţionarii publici ar putea fi concediaţi şi când sunt în concediu de creştere a copilului                       ...............  39  

Mediafax, 3 decembrie 2010                                                                                                           ...................................................................................  39  

Senatul a adoptat, cu ochii închi i, tăierea aloca iilor pentru familii săraceș ț                                             .................................  41  

Evenimentul Zilei, 3 decembrie 2010                                                                                               ..........................................................................  41  

Comisia de muncă a Camerei: Vârsta de pensionare - 63 de ani la femei, 65 de ani la bărbaţi                .........  42  

Mediafax, 30 noiembrie 2010                                                                                                          ...................................................................................  42  

Vor primi femeile pensii mai mici?                                                                                                       ................................................................................  44  

România Liberă, 2 decembrie 2010                                                                                                 ...........................................................................  44  

Renate Weber va juca într-o piesă de teatru                                                                                        ...................................................................  45  

Mediafax, 3 decembrie 2010                                                                                                           ...................................................................................  45  

Udrea a ocat, la CCJ  Cluj. Tocuri i versuri pentru PDL-isteș ș                                                                .................................................  47  

Ziarul de Cluj, 4 decembrie 2010                                                                                                     ...............................................................................  47  

SOCIAL                                                                                                                                               ................................................................................................................  48  

WikiLeaks: România, sursa traficului de persoane în Franţa                                                                 .................................................  48  

Jurnalul Naţional, 2 decembrie 2010                                                                                                ..........................................................................  48  

Die Welt: 80%  dintre prostituatele din Germania provin din Romania si Bulgaria                                    .....................  49  

Ziare.com, 30 noiembrie 2010                                                                                                         ..................................................................................  49  

Zece ani de închisoare pentru un proxenet care exploata românce şi unguroaice la Zurich                     .............  50  

NewsIn, 2 decembrie 2010                                                                                                              .....................................................................................  50  

Terapie pentru dependenţa de sex, la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei                                                 ...................................  51  

Mediafax, 30 noiembrie 2010                                                                                                          ...................................................................................  51  

Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, Avon România a lansat 
site-ul www.campaniarespectului.ro                                                                                                    .............................................................................  52  

Iqads, 30 noiembrie 2010                                                                                                                .......................................................................................  52  

CULTURĂ, ARTĂ                                                                                                                                .....................................................................................................  54  

Tudor Octavian : „Mari actori. Nu şi mari actriţe?”                                                                                ..............................................................  54  

Jurnalul Naţional, 1 decembrie 2010                                                                                                ..........................................................................  54  

3



LOCAL                                                                                                                                                .................................................................................................................  56  

Fundaţia Pro WOMEN,  evacuată din clădirea cumpărată, după o decizie a judecătoarei Georgeta 
Buliga                                                                                                                                               ...............................................................................................................  56  

News Iaşi, 29 noiembrie 2010                                                                                                         ..................................................................................  56  

"Pro Women" merge mai departe                                                                                                        ................................................................................  57  

Tele M Iaşi, 30 noiembrie 2010                                                                                                       ................................................................................  57  

Zeci de asistenţi maternali au protestat în faţa Prefecturii Vaslui                                                           .............................................  59  

România Liberă, 30 noiembrie 2010                                                                                                ...........................................................................  59  

Botoşani: Mamograf costisitor, utilizat sub capacitate                                                                           .........................................................  60  

Adevărul, 4 decembrie 2010                                                                                                           ....................................................................................  60  

Din tradiţionalism, femeile îşi acceptă statutul de victime                                                                      .....................................................  62  

News Bucovina, 29 noiembrie 2010                                                                                                 ...........................................................................  62  

EXTERN                                                                                                                                              ................................................................................................................  63  

UE: Reguli mai severe pentru a lupta împotriva traficului de fiinţe umane                                              ..................................  63  

Euroactiv, 1 decembrie 2010                                                                                                           ..................................................................................  63  

Victimele violurilor din Bosnia protestează la ONU  faţă de filmul regizat de Angelina Jolie                      ..............  65  

Mediafax, 30 noiembrie 2010                                                                                                          ...................................................................................  65  

Femeile din viitorul parlament egiptean: 'single' şi fără văl, luptând împotriva lui Mubarak                       ...............  67  

Epoch Times, 29 noiembrie 2010                                                                                                    ..............................................................................  67  

Propunere: Închisoare pentru kuweitienele „indecente” pe plajă                                                            .............................................  69  

Impact News, 1 decembrie 2010                                                                                                     ...............................................................................  69  

Amanta unui fotbalist iranian, spânzurată pentru crimă                                                                         ........................................................  70  

Evenimentul Zilei, 1 decembrie 2010                                                                                               ..........................................................................  70  

4



TE M A  S Ă P T Ă M Â N I I :  CO N C E D I U L  PE N T R U  CR E Ş T E R E A  CO P I L U L U I

L ID E R I I  CO A L I Ţ I E I  AU  DE C I S  CA  DU R A T A  CO N C E D I U L U I  MA T E R N A L  

S Ă  RĂ M Â N Ă  LA  DO I  AN I  

HOTNEW S.R O,  5 DEC E M B R I E  2010  

Liderii Coalitiei au hotarat, duminica seara, ca durata concediului maternal sa  nu scada 
sub 24 de luni, insa discutiile vor continua si luni dimineata, pentru a se stabili valoarea 
plafonului maximal al indemnizatiei, transmite Agerpres. 

Conform surselor  Hotnews.ro, UDMR  a  pledat pentru mentinerea  celor doi  ani  de 
concediu si a propus ca valoarea indemnizatiei sa  fie de 1.500 lei. De  partea cealalta, 
liderii PDL  au sustinut mentinerea plafonului maxim in primul an de concediu, iar in al 
doilea an, reducerea indemnizatiei la 1.000  de lei si  stimulente date de Guvern sub 
forma unor tichete prin care sa  fie platite bonele. Totodata, democrat liberalii propun 
construirea de crese si gradinite printr-un program national. O  decizie finala se  va lua 
luni, intr-o noua sedinta a Coalitiei.

Surse  oficiale au declarat la finalul sedintei Coalitiei ca discutiile privind variantele care 
vor fi discutate luni dimineata prevad ca plafonul minimal al indemnizatiei pentru mame 
sa nu scada sub 600 de lei.

La  sedinta  au  participat din  partea  PDL  Sulfina  Barbu,  Raluca  Turcan,  Roberta 
Anastase  si  Brandusa  Novac.  Confrom  surselor  Hotnews.ro,  democrat  liberalele 
prezente au cerut premierului Emil Boc ca indemnizatia pentru mame cat si perioada de 
concediu sa  ramana neschimbate. In varianta minimala, vicepresedintele PDL, Raluca 
Turcan a propus mentinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului la plafonul maxim 
in primul an iar incepand cu al doilea an un plafon de maxim 1.000 de lei. 

In  paralel, Guvernul trebuie sa  se  angajeze pentru construirea de crese  si  gradinite 
printr-un program national. Totodata, Turcan ar fi propus ca incepand cu al doilea an de 
concediu  pentru mamele  care  doresc  sa  se  intoarca  la  munca,  statul sa  acorde 
stimulente mamelor sub forma unor tichete cu care sa fie platite bonele . 

Sursele citate sustin ca in cadrul sedintei reprezentantii UDMR  au refuzat reducerea 
perioadei de concediu pentru crestere copilului si  au propus  reducerea indemnizatiei. 
Practic partenerii de guvernare ii cer lui Emil Boc sa reduca indemnizatia pana la 1.500 
lei si sa mentina concediu pentru cresterea copilului pe doi ani. 

In cadrul discutiilor reprezentantii UNPR  au pledat pentru mentinerea atat a plafonului 
actual cat si a perioadei de concediu. 
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Sursele  Hotnews.ro au  precizat ca  ministerul Muncii isi mentine propunerea  privind 
reducerea perioadei de concediu de crestere a copilului la 12  luni si  acordarea unui 
stimulent lunar de 500 de lei, incepand cu luna a saptea pana la implinirea perioadei de 
24 de luni, daca mamele se intorc mai devreme la serviciu. 

Discutiile vor continua, insa, in cazul plafonului maximal al indemnizatiei. O  decizie 
finala privind cuantumul indemnizatiei se va lua luni intr-o noua sedinta a Coalitiei. 

Totodata sursele citate au mai declarat ca s-a discutat si despre "taxa de solidaritate" 
pe  averile  mari ca  fiind o  posibila  sursa  financiara  pentru indemnizatia  mamelor. 
Reprezentantii Coalitiei au fost de acord cu aceasta propunere, pe motiv ca Taxa de 
solidaritate este o propunere legislativa, si nu un act normativ intrat in vigoare. 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8100630-liderii-coalitiei-decis-durata-concediului-maternal-ramana-
doi-ani.htm 
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BO T I Ş :  ÎN  ULT I M A  PE R I O A D Ă  A  S C Ă Z U T  NU M Ă R U L  MA M E L O R  CA R E  

S E  ÎNT O R C  LA  M U N C Ă  ÎN A I N T E  DE  DO I  AN I

MEDIAFAX,  29 NOIEM B R I E  2010

Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat, luni, că susţine reducerea la 12 luni a perioadei 
de  acordare  a  indemnizaţiei pentru creşterea  copilului şi  acordarea  unui  stimulent 
pentru revenirea la muncă, pentru că în ultima perioadă a scăzut numărul mamelor care 
se întorc la muncă înainte de doi ani.

"Se  constată, în ultima perioadă, o diminuare a numărului de mame care revin la muncă 
înainte de împlinirea a doi ani a copilului. A  existat un vârf în urmă cu doi-trei ani, dar 
acum numărul lor a scăzut, şi aş  prefera să stimulăm întoarcerea la muncă", a declarat, 
pentru MEDIAFAX,  ministrul Ioan Botiş.

Ministerul Muncii  propune  ca  perioada  de  acordare  a  indemnizaţiei de  creştere  a 
copilului să  fie de 12 luni, în cuantumul prevăzut de lege în prezent, între 600 şi 3.400 
de lei, iar în fiecare lună, începând cu luna a  şaptea, să  se  acorde un stimulent de 
întoarcere la locul de muncă de 500 de lei net lunar, până la împlinirea perioadei de 24 
de  luni, a  spus,  luni, ministrul Ioan  Botiş,  într-o  declaraţie de  presă  susţinută la 
Ministerul Muncii.

"Am  considerat că  începând cu anul al doilea, respectiv cu luna a 13-a, o persoană 
poate beneficia de concediu fără plată, primeşte alocaţia de creştere a copilului de 200 
de lei, dar în acelaşi timp se  acordă aceaastă indemnizaţie de întoarcere la locul de 
muncă de 500 de lei, în oricare din cele 12 luni rămase în care se întoarce la muncă", a 
precizat Botiş.

Ministrul Muncii a adăugat că plafonul maxim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului, 
de 3.400 de lei, este o variantă de lucru.

Botiş a dat ca exemplu 13 ţări din Uniunea Europeană care nu acordă indemnizaţia de 
creştere a  copilului, respectiv Spania, Danemarca, Cipru, Lituania, Grecia, Finlanda, 
Irlanda, Italia, Malta, Marea  Britanie, Olanda, Portugalia şi  Suedia. El  a  precizat că 
celelalte ţări din Europa acordă o asemenea indemnizaţia pe diferite perioade de timp, 
de la trei luni, în Austria, la şase  luni, în Elveţia, adăugând însă  că există un sistem la 
care părinţii contribuie din timp ştiind că vor avea un copil.
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Ministrul a menţionat că indemnizaţia de creştere a copilului este separată de concediul 
de maternitate, care este de 126  de zile şi  reprezintă 85%  din media veniturilor pe 
ultimele şase luni.

 http://www.mediafax.ro/social/botis-in-ultima-perioada-a-scazut-numarul-mamelor-care-se-intorc-la-
munca-inainte-de-doi-ani-7762169 
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FM I  CE R E  GU V E R N U L U I  RE D U C E R E A  CO N C E D I U L U I  M A T E R N A L  LA  

UN  AN,  CU  600- 1.000  LE I  

MEDIAFAX,  2 DEC E M B R I E  2010

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a solicitat Guvernului ca durata concediului maternal 
să  fie redusă la un an, iar indemnizaţia lunară să  fie cuprinsă între 600 şi 1.000 lei, au 
declarat surse politice, la finalul reuniunii de joi a liderilor Coaliţiei.

"Există o practică a FMI  de a adresa ministerelor şi alte solicitări decât cele incluse în 
scrisoarea de intenţie, iar una dintre aceste cereri este reducerea duratei concediului 
maternal", susţin sursele citate.

Scrisoarea suplimentară de intenţie convenită de Guvern cu FMI  la finalul misiunii din 
octombrie-noiembrie, aflată în posesia  MEDIAFAX,  prevede angajamentul Guvernului 
de  a  "raţionaliza"  indemnizaţia de  creştere  a  copilului în  raport cu  media  Uniunii 
Europene, fără să includă şi cifre concrete.

"Vom  raţionaliza actuala politică a  indemnizaţiilor de creştere a  copilului, pentru a  o 
alinia mai mult mediei UE", se arată în scrisoare.

 http://www.mediafax.ro/social/fmi-cere-guvernului-reducerea-concediului-maternal-la-un-an-cu-600-1-
000-lei-7771821 
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TĂ N Ă S E S C U :  NU  E X I S T Ă  N I C I O  CE R E R E  D I N  PA R T E A  FM I  PR I V I N D  

TĂ I E R E A  ALO C A Ţ I I L O R  PE N T R U  M A M E

ROMÂNIA  LIBERĂ,  3 DEC E M B R I E  2010

de VICTOR  TURŞAN

Reprezentantul României la Fondul Monetar Internaţional, Mihai Tănăsescu, a declarat 
joi, pentru Agerpres, că nu există nicio cerere din partea FMI  privind tăierea alocaţiilor 
pentru mame şi fiecare guvern are propria sa  responsabilitate pentru a realiza ceea ce 
are de făcut, informează Agerpres. 

'În  Scrisoarea  de Intenţie către Fondul Monetar nu există nicio cerere privind tăierea 
alocaţiilor pentru mame. Fiecare guvern are propria sa responsabilitate pentru a realiza 
ceea ce are de făcut', a spus  Mihai Tănăsescu, care a subliniat că FMI  a acordat 'o 
asistenţă  tehnică  autorităţilor române  pentru  a  revizui  modul  în  care  se  acordă 
beneficiile sociale. Dar  de aici şi  până  la a  spune  ca FMI  impune anumite lucruri şi 
politci este foarte mare distanţă'.

Misiunea  de asistenţă tehnică din partea FMI  a abordat 'principiile care stau la baza 
alocării sumelor pentru diverse ajutoare şi  beneficii în mai multe domenii. Una  dintre 
discuţii s-ar fi putut referi şi  la tema alocaţiilor, dar nicăieri nu este stipulată expres 
necesitatea  de  a  se  revizui  asistenţa  acordată  mamelor  şi  copiilor',  a  afirmat 
reprezentantul României la FMI.

Mihai Tănăsescu  a revenit asupra ideii că 'niciodată nu a fost vorba ca FMI  să  impună 
ceva autorităţilor române. Trebuie înţeles că aceste discuţii sunt foarte sensibile şi au o 
puternică încărcătură emoţională. Pentru a-şi atinge anumite obiective, fiecare instituţie 
analizează diferite variante. În reorganizarea beneficiilor sociale, de care este nevoie, 
fiindcă, din păcate, este foarte multă risipă în foarte multe locuri, trebuie să se plece de 
la anumite principii, de la anumite reguli şi  criterii. Abia după aceea  se  poate face o 
discuţie publică  privind obiectivele restructurării, adică  ce  anume  se  doreşte să  se 
obţină prin restructurarea beneficiilor sociale. În multe zone, şi nu mă refer în special la 
alocaţiile pentru mame şi copii, beneficiile sociale exced limitele normale. Dar de aici şi 
până la a spune că FMI  impune anumite lucruri şi politci este foarte mare distanţă'.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/tanasescu-nu-exista-nicio-cerere-din-partea-fmi-privind-
taierea-alocatiilor-pentru-mame-208329.html 
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CO N C E D I U L  DE  M A T E R N I T A T E  DE Z B IN Ă  PU T E R E A  

RADIO  ROMÂNIA  ACTUALITĂŢI,  30 NOIEM B R I E  2010

Autor: Alexandra Cristea

Iniţiativa ministerului muncii de  a  reduce  concediul de  creştere a  copilului a  creat 
dispute aprinse între politicieni, psihologi, sociologi şi, nu în ultimul rând, între oamenii 
obişnuiţi care se confruntă cu această problemă. 

Studiile de specialitate spun  că  primii doi ani de viaţă sunt foarte importanţi pentru 
creşterea armonioasă a copiilor.

Din 2006 mamele sau taţii, la alegere, pot sta în concediu pentru creşterea copilului doi 
ani, în România.

Anterior, perioada în care puteau face acest lucru era de un an, iar statul doreşte să  
revină la această măsură pentru a face economii la buget.

Ministrul muncii, Ioan Botiş, nu are deocamdată mandat din partea PDL  sau a coaliţiei 
privind ideea reducerii concediului maternal. El a prezentat cele trei variante de lucru pe 
care le are în vedere, urmând ca săptămâna viitoare coaliţia să  decidă care dintre ele 
va fi aplicată.

Astfel prima variantă prevede înjumătăţirea concediului şi o indemnizaţie de maximum 
3.400 de lei, în timp ce restul menţin perioada de 24 de luni de concediu, dar se reduce 
cuantumul indemnizaţiei.  

"Vrem să  stimulăm investiţiile în creşe şi avem o variantă de lucru pe legea educaţiei 
legată de cupoanele de creşă. Sunt variante pe care lucrăm şi în minister şi  o să  le 
prezentăm  săptămâna  viitoare  încă  o  dată, îmbunătăţite. În  anul  doi, rămâne  la 
latitudinea mamelor, se pot întoarce oricând" a declarat Ioan Botiş.

Pe  de  altă parte, propunerea  ministrului Botiş  a  creat divergenţe în  partid, primind 
opoziţia femeilor democrat-liberale.  

"Această perioadă ar trebui să rămână neschimbată, pentru că România, din păcate, nu 
poate să  ofere sprijin pentru creşterea copilului. Nu sunt suficiente creşe, nu sunt bani 
suficienţi pentru familii ca să  îşi poată permite bone şi, în acelaşi timp, nici legislaţia 
privind bonele nu există", a declarat Raluca Turcan, vicepreşedintele PDL. 

Nici partenerii de coaliţie ai PDL  nu îmbrăţişează variantele propuse de ministrul muncii, 
dar subiectul este deocamdată pe masa de lucru. 
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"Noi  susţinem în  continuare ca  această  sumă  să  fie dată timp de  doi ani  de  zile 
mamelor. Limita maximă până unde putem să  mergem în funcţie de bugetul pe anul 
viitor este de discutat.

"Eu sunt sigur că vom găsi o soluţie amiabilă în cadrul coaliţiei, care înseamnă să ai un 
buget pe anul viitor care să  aibă venituri suplimentare. Doi, totuşi să  permiţi, dacă este 
posibil, ca mamele să  îşi poată creşte copilul pe un termen de doi ani şi nu după un an 
să opreşti această plată", a declarat László Borbély, ministrul mediului. 

O  decizie finală asupra  duratei concediului maternal şi  a  cuantumului indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului va fi luată în prima şedinţă a coaliţiei.

Concediu  de  1 an, cu  "măsuri  alternative "

Sociologul Mircea Chivu este de părere că o astfel de măsură trebuie pregătită din timp, 
cu studii de impact şi asupra efectelor asupra natalităţii. De  aceea efectele sunt acum 
greu de anticipat.  

"Este greu de apreciat cât de mare ar fi efectul asupra natalităţii. Ce pot să spun este că 
din 2006, de când s-a introdus actualul sistem de indemnizaţie de creştere a copilului, 
natalitatea a început să se redreseze, nu foarte mult, dar cât de cât s-a redresat.

"Acum, sigur  că  efectele pe  care  le vom  vedea  produse  de  această  măsură  de  o 
eventuală reducere a concediului ar fi resimţite peste o perioadă destul de lungă, pentru 
că, de fapt, problema o să apară peste 20-30 de ani, când generaţiile mici care se nasc 
în anii aceştia vor trebui să  susţină spre exemplu un sistem de pensii reprezentat prin 
mult mai mulţi pensionari decât cei de astăzi" a declarat Mircea Chivu.

La  rândul său,  Oana  Băluţă, de  la  organizaţia neguvernamentală FILIA,  spune  că 
măsura de reducere a concediului de creştere a copilului la un an nu este proastă în 
sine, ci doar în România, unde nu există soluţii alternative, numărul creşelor fiind mult 
sub necesar. 

"Este o propunere cât se poate de nefericită, pentru că nu există alternativă, şi cei care 
propun  reducerea  concediului parental de  la doi ani la un  an  uită că  serviciile de 
creştere şi de îngrijire a copilului în România sunt absente. În ultimii ani nu s-a investit 
în creşe, nu s-a  investit în măsuri alternative, aşa  cum există în alte ţări ale Uniunii 
Europene", a declarat Oana Băluţă. 

Acum părerile sunt împărţite şi în rândul femeilor. Este vorba, mai ales, despre faptul că 
femeile care stau foarte mult timp acasă nu se mai pot reintegra. 
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"Nu  este aşa  de simplu de vorbit în termeni de alb şi  negru, pentru că sunt multiple 
nuanţe de gri, da, există diverse probleme cu care se confruntă femeile mai ales, dar şi 
acei bărbaţi care şi-au luat concediu de creştere şi de îngrijire a copilului, atunci când se 
reîntorc pe  piaţa muncii. Dar  există o  soluţie alternativă, şi  anume  furnizarea  unor 
programe de reintegrare pentru piaţa muncii" a spus  Oana Băluţă.

Aceasta consideră că măsura, în sine, nu este fundamental negativă.

"Problema  este  că  nu  există  alternative pentru acei  părinţi care  se  vor  vedea  cu 
concediul de creştere şi de îngrijire a copilului înjumătăţit.

"Cum  văd  implementarea a  acestei politici?  Prin furnizarea unor măsuri alternative, 
adică  prin stimularea  mediului privat, să  investească  în  grădiniţe şi  în  creşe,  prin 
dezvoltarea unor altfel de politici, de exemplu, bone, baby-sittere, prin, pur şi simplu, 
îmbunătăţirea ofertei facilităţilor de creştere şi de îngrijire a copiilor", a completat Oana  
Băluţă.

http://www.romania-actualitati.ro/rrapages/view/22411 
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AP R O A P E  100.000  DE  MA M E  NU  MA I  PR I M E S C  IND E M N I Z A Ţ I A  DA C Ă  

S E  RE D U C E  LA  UN  AN  CO N C E D I U L  MA T E R N A L  

MEDIAFAX,  2 DEC E M B R I E  2010

Aproape  100.000  de mame aflate în concediu maternal nu vor mai primi anul viitor 
indemnizaţia pentru creşterea copilului, dacă Guvernul va aproba măsura propusă  de 
FMI  de a reduce durata concediului maternal la un an, au declarat pentru MEDIAFAX  
surse oficiale.

Sursele au precizat că, potrivit datelor Ministerului Finanţelor, 198.000 de persoane sunt 
în prezent în concediu maternal, din care peste 90.000 au copil cu vârsta de până la un 
an.

Potrivit legislaţiei muncii, pot solicita acordarea  indemnizaţiei de creştere a  copilului 
doar persoanele care au realizat venituri profesionale impozitate o perioadă de 12 luni 
în ultimul an anterior datei naşterii copilului.

Astfel, se  explică numărul mai redus  al mamelor care primesc  indemnizaţie, deşi  în 
perioada octombrie 2009 - septembrie 2010 s-au născut aproape 215.000 de copii.

Potrivit aceloraşi surse, 60%  dintre mame primesc indemnizaţia minimă, de 600 de lei 
lunar, în timp ce restul încasează în medie aproximativ 1.300 de lei lunar.

În varianta propusă  de ministrul Muncii, Ioan Botiş, ca mamele aflate în concediu de 
creştere a copilului să primească timp de un an 85%  din salariu şi apoi să fie încurajate 
să  se  întoarcă la serviciu, primind 500  de lei lunar, timp de încă  12  luni, economia 
realizată la buget s-ar ridica la 465 milioane de lei, au menţionat sursele.

 http://www.mediafax.ro/social/aproape-100-000-de-mame-nu-mai-primesc-indemnizatia-daca-se-reduce-
la-un-an-concediul-maternal-7772983 
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BO C  DE S P R E  RE D U C E R E A  CO N C E D I U L U I  MA T E R N A L :  S U N T  ULT I M U L  

CA R E  IA  DE C I Z I A  

MEDIAFAX,  1 DEC E M B R I E  2010

Premierul Emil Boc  a  declarat, miercuri, la Sibiu, că  este "ultimul" care ia decizia în 
privinţa reducerii duratei concediului maternal, afirmând că o hotărâre în acest sens  va 
fi luată după finalizarea dezbaterii publice şi după ce vor fi ascultate toate părerile.

 "Vom  lua o decizie după ce se  va  finaliza dezbaterea publică şi  după discuţiile din 
coaliţie. Vom lua o decizie pe care o vom anunţa. Până atunci, evident, ascultăm toate 
părerile şi opiniile care se  exprimă pe acest subiect şi după ce această perioadă va fi 
finalizată  vom  anunţa  decizia  Guvernului",  a  spus  Boc,  citat de  corespondentul 
MEDIAFAX.

Întrebat care este opinia sa  în legătură cu reducerea duratei concediului maternal, Boc 
a spus: "Eu sunt ultimul care ia decizia".

De  asemenea,  întrebat  dacă  au  fost  făcute  evaluări  privind  eficienţa  reducerii 
concediului maternal, Boc a afirmat: "Domnul ministru cred că a prezentat aceste date 
şi le va prezenta în continuare".

Premierul nu a avansat nicio dată până la care va dura dezbaterea publică pe tema 
reducerii concediului maternal.

Premierul Emil Boc  s-a aflat, miercuri, la Sibiu, unde a inaugurat centura ocolitoare a 
municipiului.

Unele  dintre  variantele  prezentate  marţi  de  către  ministrul  Muncii,  Ioan  Botiş, 
parlamentarilor PDL  vizează  menţinerea duratei concediului de maternitate la 24  de 
luni, dar plafonarea  acesteia  la 1.000  de  lei sau  1.500  de  lei, au  declarat, pentru 
MEDIAFAX,  surse parlamentare.

Potrivit surselor citate, Ioan Botiş a prezentat la întâlnire trei variante: una care se referă 
acordarea timp de 12 luni a unei indemnizaţii de 85%  din salariu, cuprinsă între 600 lei 
şi 3.400 lei, iar din a şaptea lună, mamele care se întorc la serviciu să beneficieze de un 
bonus de 500 lei lunar.

A  doua  şi  a  treia variantă prevăd ca  mamele să  beneficieze timp de 24  de luni de 
indemnizaţie, dar aceasta să fie plafonată la 1.000 de lei sau la 1.500 de lei, iar bonusul 
pentru întoarcerea la serviciu mai devreme să fie de 100 de lei lunar.
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În urmă cu zece zile, ministrul Muncii declara că perioada de acordare a indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului va fi redusă de la 24 de luni, variantele luate în calcul fiind ca 
aceasta să fie de 12, 14 sau 18 luni.

Premierul  Emil  Boc  spunea,  în  20  septembrie,  că  Guvernul  intenţionează  să 
regândească indemnizaţia de creştere a copilului, reducând "generozitatea" unor astfel 
de plăţi.

Curtea  Constitu ională  a  validat,  în  25  iunie,  reducerea  sumelor  acordate  caț  
indemnizaţie pentru creşterea copilului cu 15%,  care nu va putea, însă, să  scadă  mai 
jos de 600 de lei.

Anterior  reducerii, indemnizaţia  pentru  creşterea  copilului era  de  85%  din  media 
veniturilor salariale nete din care se  plătesc contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, 
realizate în ultimul an.

 http://www.mediafax.ro/politic/boc-despre-reducerea-concediului-maternal-sunt-ultimul-care-ia-decizia-
7768978 
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UD M R  NU  E S T E  DE  AC O R D  CU  RE D U C E R E A  CO N C E D I U L U I  

M A T E R N A L .  VE Z I  A I C I  CE  VA R I A N T E  PR O P U N E  UN I U N E A  

MEDIAFAX,  30 NOIEM B R I E  2010

UDMR  nu este de acord cu reducerea la jumătate a duratei concediului maternal şi va 
solicita,  joi, în  coaliţie, într-o  reuniune  programată  înaintea  şedinţei  de  guvern, 
identificarea  unor  variante  alternative,  a  declarat,  marţi,  agenţiei  MEDIAFAX,  
vicepreşedintele executiv al UDMR  Laszlo Borbely.

 Întrebat de MEDIAFAX  dacă  UDMR  susţine reducerea duratei concediului maternal, 
Laszlo  Borbely  a  declarat că  Uniunea  se  pronunţă împotriva acestui proiect şi  va 
propune în coaliţie variante alternative.

Una  dintre aceste variante este ca durata concediului maternal să  rămână la doi ani, 
dar cu o eventuală reducere a limitei maxime a indemnizaţiei de la nivelul actual de 
3.400 lei, şi ca întoarcerea mai devreme la locul de muncă să  reprezinte o opţiune a 
mamei, nu o obligaţie.

"Noi  nu  suntem de acord cu  reducerea  duratei, de la doi ani la un  an, în ceea  ce 
priveşte concediul de maternitate. E  de discutat, într-adevăr - pentru că ne dăm seama 
că este şi o problemă financiară şi suntem responsabili - acel cuantum care este acum 
stabilit la 3.400 lei. Sunt două aspecte. În primul rând, trebuie să  discutăm, eventual, o 
reducere a acestei limite maxime, de la 3.400 la un nivel în funcţie de posiblităţi, la cât 
ar putea să  dea bugetul. În al doilea rând, să  dăm posibilitatea, fără a  impune însă 
acest lucru, ca o mamă care vrea să  revină mai devreme din concediu şi să  lucreze să  
primească acei 500 de lei, dar să fie decizia ei. Deci, noi, UDMR- ul, nu suntem de acord 
în momentul de faţă cu reducerea de la doi ani la un an a concediului maternal", a spus  
Borbely.

http://www.mediafax.ro/social/udmr-nu-este-de-acord-cu-reducerea-concediului-maternal-vezi-aici-ce-
variante-propune-uniunea-7764066 
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LE G E A  BO N E L O R ,  PE  M A S A  DE P U T A Ţ I L O R       

ZIARE.COM,  30 NOIEMB R I E  2010

Presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, a anuntat, marti, ca pe ordinea de 
zi a Camerei Deputatilor se afla un proiect de lege privind ingrijirea copilului prescolar, 
proiect menit sa  imbunatateasca  conditiile de  crestere a  celor mici si  totodata sa  
stimuleze reintoarcerea parintilor in campul muncii.

Roberta Anastase  a recunoscut ca serviciile de ingrijire si educare oferite de stat sunt 
insuficiente in acest moment si a dat exemplu numarul de crese care a scazut de la 840 
in 1990 la 272 in 2007.

In aceste conditii, noul proiect de lege reglementeaza modul in care copiii de varsta 
prescolara pot beneficia de sprijin din partea statului in vederea ingrjirii la domiciliu sau 
in cadrul creselor si gradinitelor cu program prelungit pana la implinirea varstei de sapte 
ani.

Proiectul prevede conditiile in care se  asigura ingrijirea copiilor la domiciliu de catre 
bone, precum si scutirile de plata a impozitului pe salariu de care beneficiaza parintii in 
cazul in care pot prezenta contracte de bona  sau  dovezi de ingrijire institutionala a 
copilului prin inmatricularea in cresa sau gradinita.

Legea bonelor, cum a fost numita pe scurt, a trecut de Senat si urmeaza sa  primeasca 
votul deputatilor, in conditiile in care ministrul Muncii, Ioan Botis, a anuntat luni o serie 
de masuri privind reducerea perioadei concediului material si a perioadei de acordare a 
indemnizatiilor pentru mame.

In acest context, intrebata cum vede aceste masuri, Roberta Anastase  a  explicat ca 
statisticile arata ca foarte multe femei isi doresc sa  revina dupa 6 luni de la nastere la 
locul de munca, atat din cauza riscului de a-si pierde locul de munca dar si pentru a nu 
se deprofesionaliza.

http://www.ziare.com/roberta-anastase/presedinte-camera-deputatilor/legea-bonelor-pe-masa-deputatilor-
1059095 
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AN A S T A S E :  DU P Ă  DO I  AN I  DE  CO N C E D I U  MA T E R N A L ,  EX I S T Ă  R I S C U L  

DE P R O F E S I O N A L I Z Ă R I I  FE M E I L O R  

MEDIAFAX,  30 NOIEM B R I E  2010

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a declarat, marţi, că, după doi ani 
de  concediu  maternal, există  riscul  de  profesionalizării femeilor, ea  precizând  că 
statisticile relevă dorinţa mamelor de a reveni la serviciu în general după şase  luni de la 
naştere.

Anastase  a  mai spus  că  nu  este un  lucru "deloc  condamnabil"  faptul că, în  acest 
moment, Guvernul se  gândeşte  la o  "formulă de  bonus"  pentru părinţii, în  special 
mamele, care optează să  se  întoarcă la locul de muncă după doar un an de concediu 
pentru creşterea copilului.

Menţionând că răspunde în primul rând ca sociolog, Anastase a afirmat că există multe 
statistici care relevă dorinţa femeilor de a  reveni la locul de muncă  după o anumită 
perioadă de timp, în general după şase luni de la naştere.

Ea  a susţinut că părinţii care doresc să revină la locul de muncă trebuie să fie încurajaţi 
şi trebuie să  aibă, pe de altă parte, posibilitatea de a beneficia de o îngrijire adecvată 
pentru copiii lor.

"Obiectiv vorbind, ca femeie, fiecare trebuie să  găsim un echilibru între viaţa personală 
şi viaţa profesională şi, după doi ani, unei femei îi este foarte greu să  se  întoarcă la 
locul de muncă, existând un risc al deprofesionalizării", a apreciat Roberta Anastase.

Ea  a mai spus  că ar fi utilă, în acest sens, realizarea unei statistici care să  releve câte 
femei îşi păstrează locul de muncă pentru o lungă perioadă de timp în condiţiile în care 
revin la serviciu după doi ani de concediu maternal.

Vicepreşedintele  executiv  al  UDMR,  Laszlo  Borbely,  a  declarat,  marţi,  pentru 
MEDIAFAX,  că  Uniunea  nu  este  de  acord  cu  reducerea  la  jumătate a  duratei 
concediului maternal şi va solicita, joi, în coaliţie, într-o reuniune programată înaintea 
şedinţei de guvern, identificarea unor variante alternative.

BPN  al PDL  a  decis, luni, să  susţină  propunerea  ministrului Muncii, Ioan  Botiş, ca 
mamele aflate în concediu de creştere a copilului să  primească timp de un an 85%  din 
salariu, apoi acestea  să  fie încurajate să  se  întoarcă la serviciu, primind 500  de lei 
lunar, timp de încă 12 luni.

 http://www.mediafax.ro/politic/anastase-dupa-doi-ani-de-concediu-maternal-exista-riscul-
deprofesionalizarii-femeilor-7764450 
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RO B E R T A  AN A S T A S E  Ş I - A  UR C A T  ÎN  CA P  M A M E L E  PE D E L I S T E

IMPACT  NEW S,  30 NOIEM B R I E  2010

Viorela Grecu

Parlamentarele democrat-liberale sunt deranjate nu doar de atitudinea ministrului Botiş 
privind înjumătăţirea concediului maternal, dar şi de poziţia Robertei Anastase, singura 
femeie care s-a  declarat în timpul şedinţei de luni în favoarea  iniţiativei Guvernului, 
susţin surse democrat-liberale.

Femeile din PDL  au reacţionat vehement faţă de intenţia Cabinetului Boc  de a reduce 
perioada concediului maternal. În cadrul reuniunii de luni de la Parlament, doamnele au 
cerut explicaţii ministrului Botiş, întrebându-l cât ar putea câştiga statul de pe urma unei 
asemenea  măsuri, în  condiţiile în  care  din  cei  198.700  de  beneficiari, 100.000  de 
persoane au indemnizaţia minimă, de 600 de lei, mai bine de 45 000 de persoane au 
între 600 şi 1200, în timp ce la vârf, cu indemnizaţii mari, între 2000 şi 3999 de lei, sunt 
doar în jur de 10.000 de români.

 Potrivit aceloraşi surse, Botiş le-ar fi răspuns  că se  va face o economie de 0,4%,  dar 
femeile nu s-au lăsat intimidate, spunându-i că aceşti bani ar putea fi recuperaţi prin 
implementarea unui sistem informatizat care să  verifice şi să-i scoată la iveală pe care 
beneficiază, contrar legii, de mai multe ajutoare de stat.

 Pe de altă parte, pedelistele au fost deranjate şi de poziţia Robertei Anastase, singura 
care a susţinut că varianta lui Botiş este foarte bună, deoarece femeile îşi doresc să 
revină  la  muncă, după  şase  luni de  concediu, dar  şi  pentru că  se  supun  riscului 
deprofesionalizării, dacă stau acasă timp de doi ani. 

 "Ea  nu e mamă. Normal că nu înţelege", ne-a declarat, vizibil iritată, una dintre colegele 
din Cameră ale Robertei Anastase.

http://www.impactnews.ro/Politic/Roberta-Anastase-şi-a-urcat-în-cap-mamele-pedeliste-45528
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UD R E A :  OR I C E  VA R I A N T Ă  AL E G E M ,  TR E B U I E  S Ă  S E  FAC Ă  CU  GR I J Ă  

FAŢ Ă  DE  CO P I I  Ş I  CU  G R I J Ă  FAŢ Ă  DE  M A M E  

MEDIAFAX,  4 DEC E M B R I E  2010

Ministrul Dezvoltării Regionale  şi  Turismului, Elena  Udrea, a  declarat, sâmbătă, la 
Sângeorz-Băi, că  orice variantă va  alege Guvernul în ceea  ce priveşte indemnizaţia 
pentru mame şi durata concediului maternal acest lucru trebuie să se facă cu "grijă faţă 
de copii şi cu grijă faţă de mame".

Elena Udrea a făcut aceste afirmaţii la Sângeorz-Băi răspunzând întrebării unui jurnalist 
care  a  vrut să  afle ce  variantă va  susţine  în  ceea  ce  priveşte durata concediului 
maternal şi în ceea ce priveşte indemnizaţia pentru creşterea copilului.

"Sunt mai multe variante, o  să  vedem pe care o  susţinem. Important este că  orice 
variantă alegem, trebuie să  se  facă cu grijă faţă de copii şi cu grijă faţă de mame", a 
spus  Udrea.

Udrea a spus  că s-a ajuns în această situaţie fiindcă statul nu mai poate cheltui foarte 
mult "câtă vreme economia nu produce foarte mult".

"Statul are un buget din care cheltuieşte pentru salarii, pentru pensii, ajutoare sociale. 
Oamenii, de asemenea, vor ca statul să  cheltuiască pentru reabilitări termice, locuinţe 
sociale, locuinţe ANL. Statul cheltuieşte şi  el cât poate, iar câtă vreme economia nu 
produce foarte mult nici statul nu poate să  cheltuiască  foarte mult aşa  că va  trebui, 
ţinând cont de interesul mamelor şi  al copiilor, care este un interes  fundamental, va 
trebui să  ne încadrăm şi să  echilibrăm asta cu posibilitatea de a cheltui a statului, să 
găsim o soluţie corectă în primul rând pentru copii", a afirmat Udrea.

Udrea a anunţat, totodată, că, în paralel cu programul de construire a grădiniţelor, se 
vor face şi creşe fiindcă statul trebuie să ofere o alternativă.

"Trebuie să dăm o alternativă femeilor care devin mame. Pe de o parte, statul trebuie să 
susţină creşterea natalităţii, să  încurajeze familiile să  aibă copii, dar nici nu poate face 
mai mult decât state din Europa cu economii mai solide decât a noastră, şi anume nu 
poate să  îşi pună cheltuieli atât de mari în buget încât să  ofere o perioadă lungă de 
concediu maternal, mai lungă decât orice ţară din Europa  şi, în timpul acesta, cu un 
venit foarte mare. În schimb, obligatoriu trebuie să  vină cu alternative. Dacă  femeile 
acelea nu au unde să îşi ducă copiii, aceasta este o problemă a statului pe care trebuie 
să  o rezolve şi am gândit constructiv şi am iniţiat un program de construire de creşe. 
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Exista un program de construire de grădiniţe, dar conex cu acesta gândim un program 
naţional de construire de creşe  în aşa  fel încât femeile care doresc  să  meargă  mai 
repede la serviciu, cele care sunt proaspete mămici sau cele care vor fi determinate de 
noul context legislativ să  meargă la serviciu mai repede să aibă unde să îşi lase copiii", 
a spus  Elena Udrea.

Întrebată când susţine reducerea indemnizaţiei pentru mame, înainte sau  după ce se 
construiesc creşe, Udrea a răspuns: "Întâi trebuie să  dai o alternativă şi apoi să  începi. 
Soluţia  înţeleg  că  nu  este  aşa  de  simplă, reducerea, sunt soluţii în  compensare, 
reducerea  cu  o  creştere a  indemnizaţiei. Sunt soluţii complexe, dar vor fi discutate 
mâine (duminică - n.r.) în cadrul coaliţiei de guvernare".

 http://www.mediafax.ro/politic/udrea-orice-varianta-alegem-trebuie-sa-se-faca-cu-grija-fata-de-copii-si-cu-
grija-fata-de-mame-7779818 
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TU R C A N :  BP N  AL  PDL  NU  A  LUA T  O  DE C I Z I E  PR I V I N D  PR O P U N E R E A  

LU I  BO T I Ş  LE G A T Ă  DE  CO N C E D I U L  MA T E R N A L  

MEDIAFAX,  30 NOIEM B R I E  2010

Vicepreşedintele PDL  Raluca  Turca  a  declarat, marţi, că  BPN  al PDL  nu  a  luat o 
hotărâre privind propunerea ministrului Muncii, Ioan Botiş, privind concediul maternal, 
arătând că este o "eroare strategică"  dacă  partidul nu s-a  consultat cu partenerii de 
coaliţie.

 Turcan a declarat că, în opinia sa, perioada de acordare a concediului de îngrijire a 
copilului ar trebui să  rămână neschimbată de doi ani şi  să  nu fie redusă, pentru că 
România nu poate să  ofere condiţii pentru creşterea copiilor, nu sunt suficiente creşe, 
nu sunt bani suficienţi pentru ca familiile să-şi permită bone.

"În BPN  categoric nu s-a stabilit nimic. Nu  s-a luat o decizie. Domnul prim-ministru a 
spus  că ministrul Muncii trebuie să  ne prezinte variantele de lucru şi că noi, cei care 
avem un alt punct de vedere, să  ne întâlnim să  vedem care sunt argumentele şi  în 
funcţie de argumentele oferite de negocierile din cadrul coaliţiei să luăm o decizie. Cred 
că o decizie atât de dură cu astfel de consecinţe trebuie discutate în primul rând în 
coaliţie. Dacă  nu s-a făcut lucrul acesta, este o eroare strategică şi sper ca în cel mai 
scurt timp PDL  să convoace şi partenerii de coaliţie pentru discuţii", a afirmat Turcan.

Ea  a  arătat că, din punct de  vedere politic, "este  periculos, dacă  nu  greşit, să  se  
abordeze un astfel de subiect public fără să  fi tatonat întâi variantele de lucru în cadrul 
coaliţiei".

Turcan a  mai spus  că, dacă  ar fi să  se  ajungă  la o  decizie de reducere a  acestei 
perioade, aceasta trebuie însoţită de un pachet de măsuri de creştere a natalităţii şi de 
încurajare a familiei să aibă copii.

Potrivit Ralucăi Turcan, oricât s-ar compara România cu alte ţări în privinţa perioadei de 
concediu de îngrijire a copilului, nu se  poate reduce această perioadă deoarece, "din 
punct de vedere al ofertei pentru creşterea copilului, ţara noastră este deficitară".

Şi  deputatul PDL  Sulfina  Barbu  a  declarat marţi pentru MEDIAFAX,  că  nu  susţine 
propunerea de reducere a perioadei concediului de creştere a copilului, precizând că şi 
în BPN  al partidului au fost reprezentanţi ai PDL  care au avut acest punct de vedere.

http://www.mediafax.ro/politic/turcan-bpn-al-pdl-nu-a-lua  t-o-decizie-privind-propunerea-lui-botis-legata-de-  
concediul-maternal-7764910 
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AD R I A N A  BA H M U Ţ E A N U  LE  ÎND E A M N Ă  PE  MA M E  S Ă  MĂ N Â N C E  PÂ I N E  

CU  CE A P Ă

ROMÂNIA  LIBERĂ,  2 DEC E M B R I E  2010

de CARLA  POPA

Adriana  Bahmuţeanu  le-a  sfătuit pe  proaspetele  mămici  din  România  să  reducă 
cheltuielile şi să găsească  surse de venit alternative, adăugând că protestul anunţat de 
acestea  nu  va  avea  vreun  impact asupra  actualului Guvern. "Degeaba  se  duc  şi 
protestează, pentru că  Guvernul va  face tot ce  îl taie capul şi  nu  va  ţine cont de 
protestul mămicilor. Să-şi pună bani la ciorap, să  mănânce pâine cu ceapă, să  taie din 
celelalte cheltuieli. Nu au ce să facă. Trebuie să găsească surse de venit alternative. Nu 
există înţelegere din păcate", a declarat Adriana Bahmuţeanu la Realitatea TV.

Întrebată dacă  crede că  un număr mai mare de creşe  ar fi o  soluţie la problemele 
mamelor, ea a declarat "chiar dacă s-ar construi mai multe creşe numărul acestora nu 
va fi suficient în câteva luni. Nu mi se pare bună măsura pentru că un copil trebuie să  
stea lângă mama lui minim doi ani. Sunt femei care alăptează doi ani. Şi  nu se pot duce 
la un serviciu solicitant cu pompa de alăptat şi să se mulgă din trei în trei ore".

Adriana  Bahmuţeanu  a  dat şi  câteva  sfaturi actualului Guvern,  care  în  opinia  ei 
seîndreaptă într-o  direcţie greşită. "Eu  nu ştiu de unde  mai are de gând  să  mai ia 
Guvernul. Mai  ales  în  perioadă  de  criză, eu  cred  că  ar  trebui micşorate taxele şi 
impozitele, ajutoare sociale pentru categorii aflate în dificultate: pensionari, mămici cu 
copii foarte mici. Aşa  am  putea  depăşi  criza. Nu.  Noi  ce  facem?  Mărim  taxele şi 
impozitele, tăiem de unde putem tăia. Sunt pensionari care mor de foame în case  şi 
stau la cozi pentru o pâine şi o sticlă de ulei. Nu ştiu ce mai pot tăia. Să  ne ia şi aerul pe 
care-l respirăm", a declarat Adriana Bahmuţeanu.

Reprezentanţi ai comunităţilor de mame îşi vor manifesta miercuri 8 decembrie, în faţa 
Guvernului, revolta faţă de măsurile vehiculate în ultima perioadă, privind reducerea 
duratei concediului de creştere a copilului şi a valorii indemnizaţiei.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/adriana-bahmuteanu-le-in  deamna-pe-mame-sa-manance-  
paine-cu-ceapa-208292.html 
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BA R B U :  " M Ă  VO I  OP U N E  ÎN  PA R L A M E N T  RE D U C E R I I  CO N C E D I U L U I  

PE N T R U  MA M E " .  BO C  E  EV A Z I V

EVENIM E NTUL  ZILEI, 1 DEC E M B R I E  2010  

Autor:  Anca Simina

Aflat la mâna parlamentului pentru a-i accepta reducerea concediului pentru creşterea 
copilului, ministrul Ioan  Botiş  este avertizat, inclusiv  din propriul partid, că  această 
măsură  riscă  să-i pice la vot. Varianta la care guvernul se  va  opri ar urma să  fie 
discutată din nou, mâine, în coaliţie.

Deputatul PDL  Sulfina Barbu a declarat pentru EVZ  că va vota în parlament, la legea 
bugetului pe 2011, împotriva "soluţiei Botiş" de înjumătăţire a concediului, estimând că 
şi vor avea aceeaşi opţiune şi alte femei din parlament. "Eu nu voi vota această măsură 
în parlament şi cred că voi fi susţinută şi de altfe femei. Ce nu a înţeles domnul ministru 
e că vorbim de legea  bugetului de stat şi  de bugetul Ministerului Muncii pentru anul 
2011 care vine în parlament", a explicat liderul Organizaţiei de Femei a PDL.

"Sper  ca  ministrul  să  vină  mai  bine  pregătit"

Tot împotrivă, crede Sulfina Barbu, vor fi şi parlamentarii UDMR  şi UNPR,  situaţie în 
care "soluţia Botiş" nu ar avea susţinerea necesară să  fie adoptată. Pentru cele 200 de 
milioane de euro pe care Botiş le vrea acoperite în bugetul asigurărilor sociale, Sulfina 
Barbu susţine că banii ar putea fi strânşi din contribuţii de la fiecare minister pentru ca 
indemnizaţia de creştere a copilului să  nu fie afectată. "Am  putea avea  o discuţie în 
coaliţie ca toţi miniştrii să cedeze ceva pentru această sumă ca să nu afectăm mamele", 
a explicat Barbu în emisiunea "Evenimentele Zilei".

Deputatul PDL  a admis de asemenea că în discuţile de ieri din partid Botiş a susţinut 
intrarea  în  vigoare  a  măsurii imediat, inclusiv  pentru mamele  aflate în  prezent în 
concediu. "E  o  problemă să  schimbi regula  jocului în  timpul jocului", îi reproşează 
Sulfina Barbu, ădugând că "speră ca miinistru să  vină mai bine pregătit" la viitoarele 
discuţii.

Liderul Organizaţiei de Femei a PDL  îl critică pe Botiş şi pentru aşa-zisele variante de 
rezervă prin care în al doilea an de concediu indemnizaţia s-ar tăia la până la maximum 
1000-1500  de  lei: "Cum  faci distrubuţia între 600  şi  1500  de  lei, dacă  renunţă la 
principiul de 85%  din venit, astfel încât să fie şi echitabil?"
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Şi  PSD  votează  împotrivă.  Boc  se  eschivează

Un vot în bloc împotrivă măsurii lui Botiş intenţionează să dea şi PSD.  "E  o măsură total 
greşită, ceea ce ţine de noi în parlament vom face să o oprim", a declarat liderul social-
democrat Victor Ponta.

O  decizie în privinţa concediului de creştere a copilului ar urma să  fie luată mâine în 
Coaliţie, unde Botiş este aşteptat să-şi pună soluţiile pe masă. UDMR  a anunţat deja că 
se  va  opune  ideii  de  înjumătăţire a  perioadei  de  concediu  , susţinând  eventual 
reducerea plafonului maxim al indemnizaţiei, aflat acum la 3400 de lei.

"Vom  lua o  decizie după  ce  se  va  finaliza dezbaterea publică şi  după  discuţia din 
Coaliţie, pe care evident o vom prezenta. Până  atunci, evident, ascultăm toate opiniile 
care se  impun pe acest subiect. Repet, eu sunt ultimul care ia decizia, până  atunci 
aştept concluziile celor abilitaţi", a comentat azi premierul Emil Boc, evitând însă să  se 
refere la criticile din interiorul PDL  la adresa lui Botiş.

http://www.evz.ro/detalii/stiri/barbu-ma-voi-opune-in-parlament-reducerii-concediului-pentru-mame-boc-e-
evaziv-914300.html 
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S E N A T O R  PN L:  EC O N O M I A  D I N  CO N C E D I U L  M A T E R N A L  ÎN S E A M N Ă  

A S F A L T A R E A  A  40  DE  K I L O M E T R I  DE  DR U M  

MEDIAFAX,  3 DEC E M B R I E  2010

Senatorul PNL  de Sibiu Minerva Boitan a declarat, vineri, că economia pe care încearcă 
să o facă Guvernul prin reducerea duratei concediului maternal nu este decât "praf în 
ochi" pentru că banii ajung doar pentru "asfaltarea a 40 de kilometri de drum".

Senatorul PNL  de Sibiu Minerva Boitan a declarat, într-o conferinţă de presă, că 
economiile pe care Guvernul încearcă să le facă prin reducerea concediului maternal de 
la doi ani la un an sunt "praf în ochi".

"Acest Guvern Boc, de un an de zile, nu foloseşte decât procedura chirurgicală a lui 
Ciomu - taie prin amputare tot ce poate şi acum a ajuns şi la bebeluşi şi la copiii 
nenăscuţi. Este un atac împotriva celor care nu se pot apăra. Economia pe care vrea să 
o facă este o farsă. 200 - 250 de milioane de euro, economia preconizată prin 
reducerea concediului maternal înseamnă, la costurile asfaltării drumurilor comunale de 
către doamna Elena Udrea, 40 de kilometri. Este praf în ochi. Se  bulversează liniştea a 
180.000 de familii din ţară, atâtea mame sunt în concediu maternal acum", a spus  
Boitan.

Preşedintele Organizaţiei de Femei a PNL  Sibiu, Valeria Isaicu, a declarat, în aceeaşi 
conferinţă de presă, că, în ultimele zile, a primit mailuri, telefoane şi a vorbit cu 22 de 
femei care urmează să nască şi 13 care au născut deja şi toate s-au declarat 
nemulţumite de reducerea concediului de maternitate şi a indemnizaţiilor.

"Aceasta pentru că nu au ce să facă cu copiii. Nu avem creşe suficiente. Presupunem 
că se duc la serviciu, dar unde, că majoritatea nu mai sunt primite înapoi, decât cele 
care lucrează la stat, restul sunt puse pe liber şi ajung şomere", a spus  Isaicu.

Aceasta a explicat că a făcut un calcul şi, imediat după naşterea unui copil, familiile sunt 
nevoite să cheltuiască cel puţin 1.000 - 1.500 de lei pe lună.

"În fiecare lună, scutecele costă aproximativ 250 de lei, laptele 200 de lei, dar trebuie şi 
hăinuţe, şampon, creme, jucării, cărucior şi pătuţ. Avem două cazuri de fete tinere, care 
au lucrat în învăţământ, de abia au terminat facultatea şi au fost suplinitoare. Contractul 
de muncă, în aceste cazuri, este de nouă luni. Cum se descurcă cu 200 de lei alocaţie 
pentru copil, pe timpul verii, cât este vacanţă, până în toamnă când pot reveni la 
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muncă?  Considerăm că ceea ce face Guvernul Boc este un atac la dezvoltarea ţării, la 
creşterea copiilor", a afirmat Isaicu.

Senatorul Minerva Boitan a anunţat că femeile nemulţumite de proiectul reducerii 
concediului maternal pot să îşi exprime în continuare părerile la sediul PNL  Sibiu, iar 
opiniile vor fi centralizate şi le va transmite Guvernului.

 http://www.mediafax.ro/politic/senator-pnl-economia-din-concediul-maternal-inseamna-asfaltarea-a-40-
de-kilometri-de-drum-7777321
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CO N C E D I U L  PA R E N T A L ,  VĂ Z U T  DE  L ID E R I I  OR G A N I Z A Ţ I I L O R  DE  

FE M E I  AL E  PA R T I D E L O R

PUTE R E A,  2 DEC E M B R I E  2010

Autor: MARIA  ALIFANTIS  

Ministrul muncii a prezentat mai multe variante legate de modificările de legislaţie care 
ar putea fi aduse concediului parental. Una dintre ele se referă la acordarea timp de 12 
luni a unei indemnizaţii de 85%  din salariu, cuprinsă între 600 şi 3.400 de lei, iar din a 
şaptea lună, mamele care se întorc la serviciu să beneficieze de un bonus de 500 de lei 
lunar. A doua şi a treia variantă prevăd ca mamele să beneficieze timp de 24 de luni de 
indemnizaţie, dar aceasta  să  fie plafonată la 1.000  sau  la 1.500  de lei, iar bonusul 
pentru întoarcerea la serviciu mai devreme să fie de 100 de lei lunar. 

Redactorii “Puterea” au luat legătura cu liderii organizaţiilor de femei ale principalelor 
partide pentru a le consemna opinia cu privire la aceste modificări. Citiţi mai jos ce spun 
Rovana Plumb (PSD), Mariana Barna (UNPR)  şi Anna-Lili Farkas (UDMR).

Pentru  PSD  nici  una  din  variante  nu este  corectă

Rovana  Plumb, preşedinta organizaţiei de femei PSD:  „Nici una. Aceasta este poziţia 
noastră fermă. Dacă  Guvernul face copiilor acest cadou de Moş  Niculae, vom protesta 
cum putem. Este inadmisibil să treacă de la pensionari, la mame, la copii. Practic, acest 
Guvern atacă toate categoriile vulnerabile ale acestei ţări. Oricum, 85%  din venit are un 
impact considerabil asupra pensiei. Reducerea concediului parental şi acele facilităţi pe 
care le primeşte o mamă dacă se întoarce la lucru nu se cuplează, atât timp cât mama 
nu are alte soluţii alternative. În plus, în nici un alt stat membru UE  nu există această 
tendinţă, de reducere a concediului parental. Din punctul nostru de vedere, nu există 
nici o altă variantă, cel mai corect fiind sistemul actual”.

UNPR  consideră  interesantă  propunerea  UDMR

Maria Barna, preşedinta organizaţiei de femei UNPR:  „Cei de la UNPR  nu au ştiut nimic 
până acum, nu ni s-au adus  la cunoştinţă deciziile luate pe acest subiect. Tot ce ştim, 
am aflat de la televizor. Aceste măsuri trebuie supuse atenţiei publice, trebuie analizate 
costurile cu grijă, deoarece aproximativ 60%  din mame au acel venit minim de 600 de 
lei. Nu cred că se va lua o decizie rapidă pe această temă. Dar, categoric, femeile din 
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UNPR  vor respinge ideea micşorării indemnizaţiei. Interesantă mi se  pare propunerea 
UDMR,  de păstrare a  concediului de 2  ani, dar cu plafon fix. O  altă propunere, din 
punctul meu de vedere, ar fi să  se  păstreze o parte din salariu de-a lungul timpului, 
pentru concediul parental. Aşa  fiecare are pentru concediu cât şi-a pus deoparte”.

UDMR  propune  posibilitatea  de  alegere

Anna-Lili Farkas, deputat UDMR:  „Nu ştim exact ce s-a decis la şedinţa de Guvern. Eu 
am propus însă posibilitatea de a alege: mămicile care vor să stea acasă 2 ani să poată 
să  stea, cele care vor să  se  întoarcă la muncă, să  se  întoarcă. Nu  trebuie obligate, 
pentru că mamele merită să  rămână cu copiii acasă. Sunt momente speciale, unice, în 
viaţa unei mămici. Din punctul meu de vedere, cel mai corect este să  rămână sistemul 
actual: 2 ani de concediu, acum cu câţi bani... depinde de buget”. 

 PNL  a  clasificat  ca  ilogică  măsura  Ministerului  Muncii

Adriana Săftoiu, deputat PNL, susţine că măsura propusă  de Ministerul Muncii nu are 
nici o  logică, nu  oferă alternativă şi  nu  se  bazează  pe  o  analiză  foarte serioasă. 
„Guvernul, în lipsa unei strategii care să pornească într-un fel economia pentru a aduce 
bani la Guvern, taie fie salarii, fie reduce numărul de bugetari, iar acum s-a ajuns şi la 
copii, şi mame. Sigur, sunt alte ţări unde concediul maternal este mai redus, numai că 
părinţii au nişte variante absolut onorabile. În România, ministrul muncii ar trebui mai 
degrabă  să  ne prezinte o  statistică a  creşelor şi  să  ne arate câte sunt şi  câte sunt 
capabile să  preia numărul de nou-născuţi. Se  invocă faptul că până în 1989 concediul 
era de patru luni. Metoda de creştere erau bunicii. Eu  una, ca mamă, nu recomand 
acest tip de educaţie. Eu  cred că un copil trebuie să  crească absolut alături de părinţi. 
Bunicii îşi au şi ei rolul lor, dar în nici un caz nu trebuie abandonaţi la bunici”. 

Nici  PDL  nu susţine  ideile  Guvernului

Sulfina Barbu, preşedinta organizaţiei de femei PDL,  şi-a  exprimat public punctul de 
vedere: „Nu susţin propunerea de reducere a sprijinului acordat de stat pentru creşterea 
copilului, punctul de vedere al UDMR  îl văd pe aceeaşi linie cu punctul meu de vedere. 
O  mamă, nimeni nu poate să  spună dacă întrerupe de exemplu alăptarea la un an sau  
la un an şi două luni, ca să  vă dau un singur motiv. În al doilea rând, nu există soluţii 
alternative pentru mame, locuri unde să-şi ducă copilul de un an pentru a se întoarce în 
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câmpul muncii. Dacă este o variantă pe care şi-o doreşte mama respectivă, trebuie să 
hotărască împreună cu familia ei. Eu cred că nu trebuie obligată prin lege”.

http://www.puterea.ro/news12694/Concediul-parental-vazut-de-liderii-organizatiilor-de-femei-ale-
partidelor.htm 
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M A M E L E  IE S  D I N  NO U  ÎN  S T R A D Ă ,  NE M U L Ţ U M I T E  DE  RE D U C E R E A  

CO N C E D I U L U I  PE N T R U  C R E Ş T E R E A  CO P I L U L U I  

MEDIAFAX,  3 DEC E M B R I E  2010

Mămicile, nemulţumite de reducerea concediului pentru creşterea copilului, vor protesta, 
miercuri, în faţa Guvernului, solicitând menţinerea acestei perioade la doi ani, respectiv 
la trei ani pentru copilul cu handicap, dar şi revenirea la valoarea indemnizaţiei din mai 
2010.

Reprezentanţi ai comunităţilor de mame de pe forumurile desprecopii.com şi miresici.ro 
au anunţat, joi, că vor manifesta în faţa Guvernului, apreciind că măsurile anunţate vor 
avea un impact negativ asupra dezvoltării şi integrării copiilor în comunitate, mai ales în 
lipsa  unui sistem integrat de servicii sociale de îngrijire şi  creştere a  copilului pentru 
primii trei ani de viaţă (creşe, grădiniţe).

"Mamele solicită factorilor de decizie, reprezentanţilor Guvernului, menţinerea duratei 
de acordare a concediului de creştere a copilului pe o perioadă de doi ani pentru copiii 
sănătoşi, respectiv trei ani  pentru copiii cu  probleme  şi  nevoi  speciale, precum şi 
revenirea, începând cu 1 ianuarie 2011, a valorii indemnizaţiei de creştere a copilului la 
nivelul din luna mai 2010", se arată în comunicat.

Organizatorii precizează  că, în cazul în care vremea va fi prea rece, cărucioarele în 
care ar trebui să fie bebeluşii vor fi goale, pentru a nu-i expune unor riscuri.

Petiţia pentru menţinerea concediului maternal, postată pe  site-ul desprecopii.com - 
tribuna mamelor din România - a strâns, în numai două zile, peste 1.200 de susţinători, 
organizatorii susţinând că mai multe ONG-uri şi-au manifestat sprijinul şi se vor alătura 
acestei acţiuni.

http://www.mediafax.ro/social/mamele-ies-din-nou-in-strada-nemultumite-de-reducerea-concediului-
pentru-crest  erea-copilului-7771573   
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LUP T A  M A M E L O R  PE N T R U  „CE I  DO I  AN I  DE- AC A S Ă“

ADEVĂ R UL,  2 DEC E M B R I E  2010

Carmen Constantin,Daniela Şerb

Mamele resping reducerea perioadei în care pot sta acasă. Ele spun că, în România, nu 
există  destule  creşe  unde  să-şi  lase  copiii pentru a  se  putea  întoarce  la  muncă. 
Româncele  au  cea  mai lungă  perioadă  în  care  beneficiază  de  indemnizaţie pentru 
creşterea copilului. În Franţa, perioada este de patru luni, iar în Ungaria de şase luni.

„Luaţi de la şpăgari, nu de la sugari!", au strigat în stradă mamele în primăvara acestui 
an, atunci când Executivul a anunţat măsura reducerii cu 15%  a indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului. După  numai şase  luni de la efectuarea reducerii, ministrul Muncii, 
Ioan Botiş, umblă din nou la banii pentru biberoane şi pamperşi. 

Româncele,  cel  mai  lung  concediu  maternal

El spune că statul nu-şi mai poate permite să  dea mamelor cu copii de până la doi ani 
nici măcar indemnizaţia redusă. În aceste condiţii, el vrea să oblige mamele să revină la 
job după şase luni de la naştere. În schimb, le promite un bonus de 500 de lei pe lună. 

Alte două variante propuse de Botiş sunt fie menţinerea indemnizaţiei timp de doi ani, 
plafonată însă  la 1.000-1.500 de lei pe lună, fie acordarea concediului de maternitate 
timp de un an şi plafonarea indemnizaţiei la 3.400 de lei.   

Femeile din România pot sta acasă, după naştere, potrivit legislaţiei actuale, până la 24 
de luni, în timp ce suedezele pot petrece 16 luni alături de copii, nemţoaicele - 14 luni, 
iar franţuzoaicele - 4  luni. În  schimb, acestea din urmă primesc  salariul integral, iar 
suedezele - 80%.  Franţuzoaicele au loc asigurat în creşe pentru copiii lor.

Alina  Predescu,  membră  a  comunităţii desprecopii.com şi  a  Asociaţiei M.A.M.E., a 
afirmat că lipsa de predictibilitate în privinţa veniturilor pe care le au în primii doi ani de 
viaţă ai copiilor lor le creează proaspetelor mămici un stres de care nu ar avea nevoie. 

"Guvernul nu face decât să lase o impresie confuză: pe de o parte, la nivel de declaraţii, 
statul susţine familia şi  creşterea demografică, pe de alta, nu face decât să  taie din 
concediul maternal sau din indemnizaţiile pe care le primesc mamele. Dacă o astfel de 
măsură  va  fi luată, ea  nu  poate fi catalogată decât iresponsabilă", a  conchis  Alina 
Predescu.
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Asociaţia M.A.M.E. a  publicat deja un protest pe pagina  de internet, iar membrii se  
pregătesc să  scoată landourile în stradă. „Plafonarea veniturilor pentru mămici, la orice 
nivel, reprezintă o  discriminare. Femeile respective au  contribuit anterior la bugetul 
statului cu un procent semnificativ din veniturile lor şi au acum dreptul la un venit care 
să le asigure lor şi copiilor un trai decent", spune Alina Predescu. 

Ea  atrage atenţia că statul nu face un gest de caritate atunci când le plăteşte mămicilor 
indemnizaţia respectivă, ci nu face decât să-şi respecte partea de contract social, la fel 
cum au făcut ele când şi-au achitat contribuţiile sociale. 

Măsură  proastă  în lipsa  creşelor  

Mihaela  Manole  (32  de  ani) este mămica  Ericăi, o  fetiţă de  o  lună  şi  jumătate, şi 
mărturiseşte că intenţiile Guvernului de a reduce durata concediului maternal sau de a 
plafona  indemnizaţia  la  1.500  de  lei  „i-ar  da  viaţa  peste  cap"  dacă  ar  deveni 
reglementări în vigoare.  Ea  ar avea dreptul să  încaseze aproape 2.000 de lei lunar, iar 
o plafonare la 1.500 de lei ar face ca tânăra familie să  treacă printr-o criză financiară 
accentuată. 

„Eu  am  aşteptat mulţi ani  să  îmi pot «permite» un  copil, timp în  care  am  lucrat, 
întotdeauna cu carte de muncă şi am achitat întotdeauna corect toate taxele şi dările 
către stat. Şi  o diminuare a veniturilor cu 100  sau  200  de lei s-ar simţi, pentru că un 
copil are nevoie de foarte multe lucruri, mai ales  la început. Dacă  toate lucrurile merg 
bine, poţi cheltui cam 1.000 de lei pe lună, fără să  fie vorba de vreun lux, ci doar de 
strictul necesar. Dacă  cel mic se  îmbolnăveşte, suma se  poate dubla", spune Mihaela 
Manole. Ea  este nemulţumită că în perioada sarcinii şi-a făcut unele calcule economice, 
calcule care nu mai sunt acum valabile, deşi abia a născut. 

„Eu nici nu am început să primesc indemnizaţia de la stat şi trebuie să-mi pun problema 
dacă peste câteva luni voi fi nevoită sau nu să  mă întorc la serviciu. Ce  îşi imaginează 
responsabilii din Guvern că poţi face cu copilul dacă nu există locuri în creşe?  În niciun 
caz cei 500 de lei pe care îi promite ministrul Muncii drept stimulent nu sunt suficienţi! 
Dacă  nu există cineva în familie care să  te ajute, eşti într-o situaţie disperată" spune 
Mihaela Manole.

Asociaţia M.A.M.E. a propus  deja Guvernului, în urmă cu peste o jumătate de an, să 
sprijine firmele să-şi înfiinţeze propriile creşe şi grădiniţe, astfel încât angajatele să  se 
poată  întoarce  la  muncă,  aşa  cum  doreşte  Guvernul. „Propunerea  a  rămas  fără 
răspuns, cel puţin până acum", spune Alina Predescu. Ea  completează: „din păcate, în 
România de astăzi poţi fi sigur doar de nesiguranţa zilei de mâine". 
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În  lipsa  creşelor, intenţia ministrului Muncii  de  a  reduce  perioada  de  acordare  a 
indemnizaţiei e calificată drept proastă şi  de specialiştii de la Institutul de Ocrotire a 
mamei şi  Copilului (IOMC).  „Pe termen foarte scurt, o  astfel de măsură  este foarte 
proastă pentru că nu mai sunt creşe. În plus, îngrijirea tradiţională pe care România o 
avea  înainte de  1989  nu  mai  are  corespondent în  zilele noastre", a  declarat Alin 
Stănescu, medic la IOMC. 

Premierul Emil Boc  a declarat ieri că o decizie finală în această problemă va fi luată 
după dezbaterea publică şi discuţiile din coaliţie.

Evoluţia  indemnizaţiei  pentru  creşterea  copilului

1 ian. 1997  :   se  introduce pentru prima oară indemnizaţia pentru creşterea  copilului în 
vârstă de până la doi ani, care se  calculează ca 85%  din media salariului de bază pe 
ultimele şase  luni. În cazul mamelor care au cotizat la bugetul asigurărilor sociale din 
agricultură, ajutorul este de 80%.  

1 aprilie 2001: 85%  din media salariului din ultimele 10 luni.

1 ian. 2004: 85%  din salariul mediu brut pe economie. Valoarea: puţin peste 600 de lei.

1 ian. 2006: 800 de lei.

1 ian. 2007: cei 800 de lei se împart în două: alocaţia pentru copii mai mici de doi ani 
(200 de lei) şi indemnizaţia pentru creşterea copilului (600 de lei). 

1 ian. 2009: indemnizaţia se calculează ca 85%  din media veniturilor ultimelor 12 luni de 
activitate, dar e plafonată la minimum 600 de lei şi maximum 4.000 de lei.

1 iulie 2010: indemnizaţia scade cu 15%  în urma măsurilor de austeritate anunţate de 
Executiv.

A contribuit Andreea Ofiţeru

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Lupta_mamelor_pentru_-cei_doi_ani_de-
acasa_0_382162421.html 
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60.000  DE  CO P I I I  S E  BA T  PE  LO C U R I L E  D I N  17  CR E Ş E ,  ÎN  CA P I T A L Ă

REALITATEA  TV, 3 DEC E M B R I E  2010

"Nu o vreau pe Bona Boc, o vreau pe mama la loc" sau "Bona Botiş este rea, pe mama 
vrea sa  mi-o  ia", acestea  sunt sloganurile ONG-urilor, care vor protesta săptămâna 
viitoare, pe 8  decembrie, faţă de intenţia Guvernului de a  reduce durata concediului 
maternal. Părinţii spun că statul ar trebui mai întâi să  înfiinţeze creşe şi abia apoi să  le 
ceară să se întoarcă mai repede la muncă.

În total în Capitală sunt 17 creşe şi 60.000 de copii cu vârsta de până la 3 ani. Într-o 
grupă dintr-o creşă de stat se înghesuie câte 20 de micuţi, numărul maxim admis.

Părinţii care prind un loc la creşele de stat sunt totuşi norocoşi. Mulţi trebuie să dea bani 
grei, ca  să-şi  angajeze bone sau  ca  să-şi  dea  copiii la creşele particulare. Primăria 
Capitalei promite că va construi încă 13 creşe. "Chiar dacă din 2011 am avea destule 
creşe, nu am avea personalul necesar, pentru că salariile sunt atât de mici încât mă 
îndoiesc  că  după  ce  primăria Capitalei va  înfiinţa proiectele şi  va  selecta personal 
ultracalificat noi o  să-l putem plăti în  teritoriu", a  declarat directorul unui centru de 
asistenţă socială din sectorul 1, Daniel Fleacă.

Anual, în  sectorul 1, se  nasc  în  jur de  4.000  de bebeluşi. Asta  înseamnă  că  dacă 
mămicile lor ar fi scoase  la muncă după un an de concediu maternal şi ar opta pentru 
creşă, pe singur pat ar trebui să  doarmă cel puţin câte 20 de micuţi. Nici în celelalte 
sectoare din Bucureşti situaţia nu este mai bună.

http://www.realitatea.net/60-000-de-copiii-se-bat-pe-locurile-din-17-crese-in-capitala_778917.html 
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CO M E N T A R I U :  DU R A T A  CO N C E D I U L U I  M A T E R N A L  -  O  FAL S Ă  

PR O B L E M Ă ,  L I P S A  C R E Ş E L O R  S A U  A  ALT E R N A T I V E L O R  -  CE A  

RE A L Ă  

MEDIAFAX,  30 NOIEM B R I E  2010

Dezbaterile despre concediul maternal şi propunerea de reducere a duratei acestuia se 
duc în termeni apocaliptici, cu note isterice, însă  nu acesta este motivul pentru care 
Guvernul poate fi criticat, ci absenţa unor măsuri concrete de înfiinţare a unor creşe şi 
de reglementare a baby-sitting-ului.

Femei care şi-au petrecut chiar şi primele luni de maternitate în talk-show-uri televizate 
plâng, tot la televizor, nenorocirea copiilor care vor fi lipsiţi de grija maternă în al doilea 
an de viaţă.

Se  vorbeşte insistent despre banii mamelor şi mai puţin despre soarta unor generaţii 
lipsite oricum de aproape orice sprijin al statului după vârsta de doi ani sau  despre 
eşecul aşa-zisei politici de susţinere a creşterii natalităţii printr-un concediu maternal cu 
o durată demnă de Guiness  Book.

Problema nu o reprezintă durata concediului de maternitate, ci lipsa unei strategii de 
susţinere a familiei în general şi a copilului în special, pentru a întineri populaţia şi a 
avea cetăţeni, viitori contributori la buget, sănătoşi, educaţi şi apţi de muncă.

Interesul oricărui stat nu este de a plăti cât mai multe ajutoare, alocaţii şi pensii, ci de a 
avea  cât mai mulţi contributori, oameni activi, care să  susţină funcţionarea statului. 
Pentru  acest  lucru  este  necesar  ca  aceia  care  conduc  statul,  care  asigură 
managementul societăţii numite România  să  realizeze un sistem în care cetăţeanul, 
încă de la naştere, să  fie integrat, nu lăsat în grija "instituţiei bunicii". Este nevoie de 
creşe suficiente, de grădiniţe cu program prelungit, de şcoli care să asigure şi servicii de 
îngrijire în afara programului de studii. Nu de bunici care cară sacoşe de la piaţă şi unul 
sau doi nepoţi agăţaţi de ele, nu de noile substitute materne, denumite "bone", plătite la 
negru cu echivalentul a  două  sau  trei salarii minime pe economie, pe care cele mai 
multe mame nu le câştigă.

De aici ar fi trebuit, probabil, să  plece ministrul Botiş şi Guvernul cu măsurile şi apoi să 
anunţe  reducerea  concediului  de  maternitate la  perioada  absolut  decentă  şi  de 
necontestat de 12 luni.

În  loc însă  de  o  gândire coerentă şi  cu  viziune pe  termen lung, guvernarea  joacă 
tradiţionalul "un pas  înainte şi doi înapoi", la presiunea unor figuri feminine din politică. 
În  acest  peisaj,  paradoxal,  propunerea  Robertei  Anastase  privind  reglementarea 
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serviciilor de îngrijire a copilului de la 3 luni la 3 ani aduce o notă de realism, inclusiv 
prin  argumentul  potrivit căruia  o  femeie  care  stă  doi  ani  acasă  riscă  să  se  
deprofesionalizeze.

Copiii lăsaţi în grija oricui de la vârsta de doi ani şi femeile care nu mai pot fi eficiente pe 
piaţa muncii reprezintă o  problemă  reală  căreia  ar  trebui să  i se  găsească  soluţii 
eficiente, astfel încât mamele de acum să  nu fie pensionarele de peste 20-30 de ani 
care să  nu-şi poată cumpăra nici măcar medicamente, iar copiii de azi să  nu devină 
tinerii ce duc în spate aceeaşi societate decrepită.

(Comentariu realizat de Ioana Câmpean, ioana@mediafax.ro)

 http://www.mediafax.ro/main-story/comentariu-durata-concediului-maternal-o-falsa-problema-lipsa-
creselor-sau-a-alternativelor-cea-reala-7766245 
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POL I T I C Ă

FU N C Ţ I O N A R I I  PU B L I C I  AR  PU T E A  FI  CO N C E D I A Ţ I  Ş I  CÂ N D  S U N T  ÎN  

CO N C E D I U  DE  CR E Ş T E R E  A  CO P I L U L U I  

MEDIAFAX,  3 DEC E M B R I E  2010

Funcţionarii publici vor putea fi concediaţi sau  mutaţi pe alte posturi şi în perioada în 
care aceştia sunt în concediu de boală, în concediu de maternitate sau  de creştere şi 
îngrijire a copiilor, potrivit proiectului de modificare a Statutului funcţionarilor publici.

Ministerul Administraţiei şi Internelor a supus, joi, dezbaterii publice proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Potrivit proiectului de act normativ, după intrarea în vigoare a modificărilor la Statutul 
funcţionarilor publici va  fi abrogat articolul 36  din Legea  188/1999, potrivit căruia "în 
perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi 
îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din 
iniţiativa funcţionarului public în cauză".

Totodată, proiectul prevede că  studiile universitare sau  studiile de  doctorat nu  sunt 
considerate forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat 
sau din bugetul local.

Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public este încadrat 
la cabinetul unui demnitar, primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori la cancelaria 
prefectului, precum şi  atunci când  este desemnat de  către autoritatea sau  instituţia 
publică să  desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României, unor 
organisme sau instituţii internaţionale, potrivit proiectului de act normativ.

Totodată, raporturile de serviciu se  suspendă  în perioada în care funcţionarul public 
desfăşoară  activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea  în  condiţiile 
legii.

Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu pot înceta şi 
nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul acestora.

Proiectul de act normativ face însă referire şi la "situaţii temeinic justificate", determinate 
de reducerea unor atribuţii ale instituţiilor sau  autorităţilor publice, în care funcţionarul 
public va putea fi eliberat din funcţie.

Totodată, în cazul în care o instituţie sau  autoritate publică nu poate funcţiona normal 
din cauza  absenţei temporare a  unor funcţionari publici, conducătorul instituţiei sau 

39



autorităţii publice va putea dispune demararea procedurilor pentru ocuparea funcţiilor 
publice prin transfer, redistribuire, concurs sau alte modalităţi prevăzute în lege.

Proiectul mai prevede şi că la încetarea raportului de serviciu, funcţionarul public nu îşi 
mai păstreaza drepturile dobândite în cadrul carierei, fiind astfel abrogat articolul 103 
alineatul 2 din Legea 188/1999.

 http://www.mediafax.ro/social/functionarii-publici-ar-putea-fi-concediati-si-cand-sunt-in-
concediu-de-crestere-a-copilului-7775206 
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S E N A T U L  A  ADO P T A T,  CU  OC H I I  ÎN C H I I ,  TĂ I E R E A  ALO C A I I L O RȘ Ț  

PE N T R U  FA M I L I I  S Ă R A C E

EVENIM E NTUL  ZILEI, 3 DEC E M B R I E  2010

Autor:  Anca Simina

O  lege  prin care  guvernul taie aloca iile complementare, care  le revin familiilor cuț  
venituri mici sau  celor monoparentale, a  trecut săptămâna  aceasta  de  Senat  prin 
adoptare tacită. Votul final îl va da Camera Deputa ilor, acolo unde guvernul are însă oț  
majoritate confortabilă pentru a- i impune tăierea.ș

Prin noua lege, guvernul înlocuie te aloca ia complementară cu una „pentru sus inereaș ț ț  
familiei”, scăzând limita maximă de venit până la care se acorda de la 470 la 370 de lei. 

O  tăiere apare i la cuantumul fiecărei aloca ii, executivul sus inând, în expunerea deș ț ț  
motive a ini iativei, că va sprijini în acest mod familiile cu veniturile cele mai mici. Astfel,ț  
o familie cu doi părin i i un venit lunar sub 200 de lei ar urma să  primească 30 de leiț ș  
pentru un copil, 60 pentru doi, 90 pentru trei i 120 pentru patru sau  mai mul i. Dacăș ț  
veniturile se  încadrează între 200  i 370  de lei lunar, aloca ia se  reduce la 25  de leiș ț  
pentru un copil, 50 pentru doi, 75 pentru trei i 100 de lei pentru patru sau mai mul i.ș ț

În cazul familiilor monoparentale, noul cuantum ar fi de 50 de lei pentru un copil, 100 
pentru doi, 150  pentru trei i 200  pentru patru dacă  veniturile sunt sub  200  de lei iș ș  
respectiv 45  de  lei, 90  de  lei, 135  de  lei i 180  de  lei dacă  veniturile lunare  seș  
încadrează în limita 200-370 de lei. 

98.000  de  familii  rămân  fără  bani  

Din  cifrele  guvernului  rezultă  că,  în  decembrie  2009,  beneficiau  de  aloca ieț  
complementară 782.000  de familii. După  tăierea plafonului maxim de venit, numărul 
acestora ar  urma însă  să  scadă  la 684.000  pentru care  guvernul inten ionează  săț  
plătească 462 de milioane de lei pe an, cu 19%  mai pu in decât în 2010. ț

De i legea a fost contestată în Senat, primind chiar raport de respingere în comisia deș  
muncă, în final a fost adoptată tacit, prin depă irea termenului de discutare a subiectuluiș  
pe  30  noiembrie. Între timp, senatorii s-au  războit pe  legea  educa iei  în  variantaț  
contrară celei avansate de guvernul Boc, tergiversând celelalte acte normative.

http://www.evz.ro/detalii/stiri/senatul-a-adoptat-cu-ochii-inchisi-taierea-alocatiilor-complementare-
914515.html 
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CO M I S I A  DE  M U N C Ă  A  CA M E R E I :  VÂ R S T A  DE  PE N S I O N A R E  - 63  DE  

AN I  LA  FE M E I ,  65  DE  AN I  LA  BĂ R B A Ţ I  

MEDIAFAX,  30 NOIEM B R I E  2010

Comisia  de muncă a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 15  voturi "pentru" şi  5 
voturi "împotrivă", ca vârsta standard de pensionare la femei să  fie de 63 de ani, iar la 
bărbaţi de 65 de ani, admiţând solicitarea de reexaminare în acest sens  a preşedintelui 
Traian Băsescu.

Raportul Comisiei de muncă se  va referi numai la această modificare a Legii pensiilor 
cerută de şeful statului, fiind respinsă solicitarea opoziţiei de a se discuta şi alte articole 
din lege.

Ministrul Muncii, Ioan  Botiş, a  precizat că  reexaminarea Legii pensiilor trebuie să  se 
facă pe propunerea preşedintelui Băsescu, şi nu pe tot textul legii, în caz contrar, el va 
părăsi şedinţa comisiei.

La şedinţa Comisiei de muncă au fost prezenţi doar 5 reprezentanţi ai opoziţiei, 4 de la 
PSD  şi unul de la PNL, Aura Vasile arătând că aceia care lipsesc protestează faţă de 
faptul că numărul membrilor comisiei a fost mărit de plen pentru ca puterea să  aibă 
majoritate.

Deputaţii PDL,  independenţii aparţinând UNPR  şi  cei ai UDMR  au  votat ca  raportul 
comsiei să  conţină doar modificarea vârstei de pensionare a femeilor de la 65 la 63 de 
ani, în timp ce PSD  şi PNL  au arătat că, dacă nu se  va scădea şi stagiul de cotizare, 
femeile vor fi discriminate, vor ieşi cu o pensie mai mică decât bărbaţii.

După  vot, deputaţii PSD  Ioan Cindrea şi Dan  Mircea Popescu  au arătat că este o zi 
neagră  pentru pensionari şi  se  face o  nedreptate femeilor prin maniera de calcul al 
pensiei.

"Este o mare nedreptate pentru femei, pentru că se modifică doar vârsta de pensionare 
a femeilor, iar stagiul de cotizare rămâne de 35 de ani, ca şi la bărbaţi. Astfel, femeile 
vor avea o pensie mai mică decât a bărbaţilor, fiind depunctate", a explicat Cindrea.

Deputatul PDL  Mircea  Toader a  replicat că  este o  "zi luminoasă"  pentru pensionari 
deoarece aceştia vor avea garanţia că li se va plăti pensia. "Urmează un pachet de legi 
care să susţină Legea pensiilor", a adăugat Toader.
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Conducerea PDL  a decis, luni, să  mandateze parlamentarii partidului ca raportul Legii 
pensiilor să fie adoptat săptămâna viitoare, marţi, 7 decembrie.

 http://www.mediafax.ro/social/comisia-de-munca-a-camerei-varsta-de-pensionare-63-de-ani-la-femei-65-
de-ani-la-barbati-7764217 
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VO R  PR I M I  FE M E I L E  PE N S I I  MA I  M I C I ?

ROMÂNIA  LIBERĂ,  2 DEC E M B R I E  2010

de ANDREEA  NICOLAE

În graba lor de a reexamina Legea pensiilor doar prin prisma cererii prezidenţiale, depu-
taţii puterii au  scăpat din vedere că  femeile vor fi discriminate dacă  le este scăzută 
vârsta de pensionare, dar nu şi stagiul de cotizare. Potrivit calculelor opoziţiei, pensiile 
femeilor ar putea scădea astfel, în medie, cu 30 de lei.

Modificarea Legii pensiilor în sensul reducerii vârstei de pensionare a femeilor la 63 de 
ani (faţă de 65  de ani, cât era iniţial) a fost făcută în Comisia  de muncă a  Camerei 
Deputaţilor, prin  votul reprezentanţilor puterii. Aceştia,  profitând  de  majoritatea  în 
comisie recent dobândită (prin artificiul creşterii numărului de membri ai comisiei), au 
admis cererea de reexaminare a preşedintelui Traian Băsescu şi au respins propunerea 
opoziţiei de  a  fi rediscutate şi  alte articole din  lege. A  rămas  astfel nemodificată 
prevederea potrivit căreia stagiul complet de cotizare la femei este de 35 de ani, la fel 
ca  la  bărbaţi. Or,  în  condiţiile în  care  punctajul mediu  realizat de  o  persoană  se 
calculează  prin  împărţirea  sumei  punctajelor  anuale  realizate  la  numărul  de  ani 
corespunzător stagiului complet de cotizare, înseamnă că femeile vor avea un punctaj 
mediu mai mic. Dacă  reprezentanţii puterii nu  consideră  că  pensiile femeilor vor fi 
influenţate „radical" prin menţinerea stagiului de cotizare, deputaţii opoziţiei spun că ar fi 
vorba de o scădere în medie de 30 de lei, calculată la actuala valoare a punctului de 
pensie (732,8 lei). „Este o mare nedreptate pentru femei, pentru că se  modifică doar 
vârsta de  pensionare  a  femeilor, iar stagiul de  cotizare rămâne  de  35  de  ani (...). 
Femeile vor avea  o  pensie  mai mică decât a  bărbaţilor, fiind depunctate", a  arătat 
deputatul PSD  Ioan Cindrea.

Discriminarea  femeilor a  fost invocată şi  în  cazul  unui alt amendament adus  Legii 
pensiilor, potrivit căruia, la împlinirea vârstei de pensionare, femeile pot continua să  
lucreze până  la 65  de ani la cerere, dar cu acordul angajatorului. Modificarea a fost 
criticată şi de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care consideră că ar 
trebui eliminată condiţionarea de acordul angajatorului. Raportul Comisiei de muncă la 
Legea pensiilor urmează să fie discutat şi aprobat de plenul Camerei Deputaţilor marţea 
viitoare.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/vor-primi-femeile-pensii-mai-mici-208092.html 
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RE N A T E  WE B E R  VA  JU C A  ÎNT R- O  P I E S Ă  DE  TEA T R U  

MEDIAFAX,  3 DEC E M B R I E  2010

Renate Weber, alături de alte şase colege din Parlamentul European (PE), toate din ţări 
şi grupuri politice diferite, va fi actriţă într-o piesă  de teatru documentar, fiecare dintre 
cele şapte femei europarlamentar urmând să  interpreteze rolul unei faimoase activiste 
pentru drepturile femeilor.

 "Sunt foarte mândră să  iau parte la punerea în scenă  a  acestei piese. Vom  spune 
poveştile adevărate a şapte femei - dintre care unele au fost victime ale unor abuzuri 
îngrozitoare - dar care au avut curajul să îşi înfrunte soarta, societăţile în care trăiesc şi 
tradiţiile abuzive ale acestora. Făcând asta, au afectat, în mod pozitiv, vieţile a mii şi mii 
de alte femei", afirmă Renate Weber, europarlamentar PNL  şi membru al grupului politic 
ALDE, citată într-un comunicat de presă de vineri.

Piesa  de teatru în care va juca Renate Weber se numeşte "Seven" şi este o iniţiativă a 
Swedish  National  Touring  Theater. Piesa-documentar  "reprezintă  o  dramatizare  a 
poveştilor autentice de viaţă a şapte activiste pentru drepturile femeii".

Renate Weber va interpreta rolul Marinei Piskalova Parker, fondator al primului hotline 
pentru victimele violenţei domestice din Rusia, care s-a transformat în Centrul ANNA, 
parte a unei coaliţii ce asigură servicii de consiliere şi sprijin pentru o sută de mii de 
rusoaice

Alături de  Renate  Weer, pe  scenă  va  urca  şi  suedeza  Cecilia Wikstrom (ALDE)  - 
"iniţiator al proiectului în Parlamentul European". Conform organizatorilor, aceasta va 
interpreta rolul lui Mu  Sochua,  nominalizată în  2005  la Premiul Nobel  pentru Pace 
pentru activitatea ei împotriva traficului de femei pentru sex în Cambodgia şi Thailanda.

Judith Sargentini, europarlamentar din Olanda, membru al Grupului Verzilor, va spune 
povestea  nigeriancei  Hafsat  Abiola,  "care  şi-a  descoperit vocaţia  de  apărător  al 
drepturillor omului şi al democraţiei după uciderea părinţilor săi, ei înşişi activişti". Hafsat 
Abiola a  fondat Iniţiativa Kudirat pentru Democraţie, "organizaţie ce  asigură  training 
vocaţional  şi  oportunităţi de  leadership  pentru  tinere  femei  din  Nigeria",  conform 
comunicatului citat.

Colega  ei  din  Grupul  Verzilor, europarlamentarul austriac  Eva  Lichtenberger, o  va 
interpreta pe  irlandeza  Inez  McCormack, activist pentru drepturile femeii, muncă  şi 
dreptate socială, fost  preşedinte al  Congresului  Irlandez  al  Sindicatelor. "Doamna 
McCormack a jucat un rol important în acordul de pace din 1998 (cunoscut drept Good 
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Friday  Agreement) şi  continuă să  lupte pentru drepturi egale  şi  practici corecte de 
muncă pentru femei şi minorităţi", se mai arată în comunicat.

O  altă actriţă în piesa  "Seven"  este Eleni Theocharous  din Cipru, membru al grupului 
popularilor europeni din PE.  Ea  va  spune  povestea Annabellei de Leon, care a  fost 
membru în Congresul Guatemalez din 1995 şi a primit ameninţări cu moartea din cauza 
luptei sale împotriva corupţiei şi pentru drepturile celor săraci, în special ale femeilor şi 
ale populaţiei indigene.

Tanja  Fajon,  europarlamentar  social-democrat  din  Slovenia,  va  interpreta  rolul 
pakistanezei Mukhtar Mai, "care a fost violată în grup de patru bărbaţi şi obligată să  se 
întoarca apoi acasă aproape dezbrăcată".

"În loc de a lua calea tradiţională a femeilor pakistaneze confruntate cu situaţii similare - 
sinuciderea, Mai şi-a adus violatorii în faţa justiţiei, a construit şcoli pentru a îmbunătăţi 
condiţia femeii şi  a  devenit o  activistă  pentru  educaţie  în  ţara  sa",  se  arată  în 
comunicatul citat.

Ultima dintre femeile europarlamentar care vor fi actriţe în piesa-documentar "Seven" 
este franţuzoaica Marielle Gallo, membru în grupul PPE.  Ea  va spune povestea Faridei 
Azizi, care  a  devenit o  activistă  împotriva  marginalizării femeilor sub  conducerea 
talibană în ţara sa  natală, Afganistan. "Din cauza ameninţărilor cu moartea, ea (Farida 
Azizi, n.r.) a obţinut azil şi trăieste acum în SUA  cu cei doi copii ai săi, continuând să 
activeze pentru drepturile femeii şi pace în Afganistan", conform documentului citat.

Cele  două  spectacole  a  căror  protagonistă  va  fi Renate  Weber  vor  avea  loc  la 
Bruxelles, în 8 şi 9 decembrie. Primul se va juca pe scena Centrului Cultural Flagey iar 
cel de-al doilea chiar în Parlamentul European, în sala Yehudi Menuhin.

La ambele reprezentaţii vor paricipa şi două dintre femeile ale căror poveşti vor fi spuse 
pe scenă: Mu Sochua din Cambodgia şi Hafsat Abiola din Nigeria.

http://www.mediafax.ro/life-inedit/renate-weber-va-juca-intr-o-piesa-de-teatru-7776064 
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UD R E A  A  OC A T,  LA  CC J  CL U J .  TO C U R I  I  VE R S U R I  PE N T R U  PDL-Ș Ș

I S T E

ZIARUL  DE  CLUJ, 4 DEC E M B R I E  2010

de Valentin Malaescu

Elena  Udrea le-a dedicat colegelor sale de partid versuri adaptate după un cântec al 
Păsării Colibri.

Elena Udrea a ocat la Consiliul de Coordonare Jude ean PDL  Cluj. A  venit cu tocuriș ț  
gigantice dar nu s-a  mul umit doar cu atât. A  pus  tocurile în versuri, cu ocazia unuiț  
îndemn către colegele sale de partid, ”ministre sau nu”.

”Nu contează cât de lung ai tocul,

Important e cât de mult munce ti”ș

Aceasta  este o  adaptare după versurile piesei ”Nu contează  cât de lung  am părul”, 
cântate de Florian Pitti  i Pasărea Colibri. ș ș

http://www.ziuadecj.ro/politica/udrea-a-socat-la-ccj-cluj-tocuri-si-versuri-pentru-pdl-iste--56745.html  
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S O C I A L

WI K I L E A K S :  RO M Â N I A ,  S U R S A  TR A F I C U L U I  DE  PE R S O A N E  ÎN  

FRA N Ţ A

JURNALUL  NAŢIONAL,  2 DEC E M B R I E  2010

România era considerată o sursă  importantă pentru traficul de persoane exploatate de 
reţelele de proxenetism din Franţa, conform unei note diplomatice trimisă de ambasada 
americană din Paris spre sediul FBI, în octombrie 2009, arată un document dezvăluit de 
WikiLeaks.

Informaţiile sunt conţinute într-un mesaj diplomatic, clasificat drept "confidenţial", trimis 
de ambasada americană din Paris, pe 22 octombrie 2009, la sediul FBI  din Washington 
DC. Nota diplomatică, dezvăluită de WikiLeaks, prezintă situaţia din Franţa, cu referire 
la o  vizită a  directorului FBI,  la combaterea  terorismului şi  atitudinilor radicale. De 
asemenea, este prezentată situaţia politică din Franţa, sunt abordate probleme militare, 
situaţia schimbului de date, situaţia traficului de persoane, situaţia generală din Franţa 
şi problema crizei economice.

Referirile la România sunt conţinute în secţiunea "Trafic de persoane" a documentului.

"Constituţia (Franţei - n.red.) interzice traficul de  persoane  în  orice scop. Cu  toate 
acestea, traficul de femei şi copii în scopul exploatării sexuale comerciale, muncii forţate 
şi infracţionalităţii reprezintă o problemă. Prostituţia este legală. Cu toate acestea, legea 
interzice procurarea, ajutarea, menţinerea, solicitarea publică şi obţinerea de profit de 
pe  urma  altei persoane  care  se  prostituează.  Aplicarea  acestor  legi  variază,  iar 
activitatea infracţională legată de prostituţie rămâne o problemă (în Franţa - n.red.)", se 
arată în nota diplomatică trimisă de ambasada SUA  de la Paris.

Franţa "a fost o destinaţie a victimelor, aduse prin reţele de trafic în principal din Africa 
(Camerun şi Nigeria), centrul şi estul Europei (în special din Bulgaria şi România), fosta 
URSS  şi, din ce în ce mai mult, din Asia (în special din China), în scop de prostituţie şi 
exploatare. Majoritatea celor  aproximativ 18.000  de  femei exploatate pentru sexul 
comercial în Franţa sunt probabil victime ale traficului", precizează  nota diplomatică 
trimisă FBI.

http://www.jurnalul.ro/stiri/externe/wikileaks-romania-sursa-traficului-de-persoane-in-franta-561586.html
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DI E  WEL T:  80 %  D I N T R E  PR O S T I T U A T E L E  D I N  GE R M A N I A  PR O V I N  D I N  

RO M A N I A  S I  BU L G A R I A       

ZIARE.COM,  30 NOIEMB R I E  2010

Aproximativ 80%  din prostituatele din Germania provin din cele mai noi state membre 
ale Uniunii Europene, adica Romania si Bulgaria.

Majoritatea dintre acestea sunt implicate in prostitutie din cauza ca sunt obligate sa faca 
asta, scrie cotidianul german Die Welt, citat de Novinite.

Jurnalistii germani ii acuza  pe politicieni ca nu reusesc  sa  se  descurce cu traficul de 
persoane vii si cu proxenetii care obliga fete din Estul Europei sa se prostitueze.

Traficul de persoane din Bulgaria si Romania a fost facilitat, deoarece victimele pot sa 
stea legal in tara, ca "turiste".

"In mod clar, Bulgaria si Romania nu depun suficiente eforturi pentru a elimina canalele 
de trafic cu fiinte umane", a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia 
Malmstrom, contactata de Die Welt.

Ea  a  subliniat ca  minorii rromi sunt cei mai vulnerabili sa  fie exploatati ca  hoti de 
buzunare sau de catre proxeneti, in Europa de Vest. 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/die-welt-aproximativ-80-la-suta-dintre-prostituatele-din-
germania-provin-din-romania-si-bulgaria-1059059 
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ZE C E  AN I  DE  ÎN C H I S O A R E  PE N T R U  UN  PR O X E N E T  CA R E  E X P L O A T A  

RO M Â N C E  Ş I  UN G U R O A I C E  LA  ZU R I C H

NEW S IN,  2 DEC E M B R I E  2010  

Victimele, o parte dintre ele minore, au fost obligate să întreţină relaţii sexuale cu clienţii 
lor fără să folosească prezervative. Ele erau nevoite să lucreze pe o stradă din Zurich şi 
să practice tarife inferioare concurentelor lor şi predau toţi banii proxeneţilor.

 Un  proxenet care exploata femei ungare şi  românce a fost condamnat la 10  ani de 
închisoare,la Zurich / FOTO: swissinfo.ch

Imaginea 1/1.Capul unei reţele de proxenetism din Zurich, din care făceau parte circa 
15 femei ungare şi românce, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, după care va fi 
internat, a decis un tribunal din Zurich, relatează Romandie News. 

Un tribunal din Zurich a decis că toţi cei patru acuzaţi în acest dosar sunt vinovaţi de 
trafic de  fiinţe umane. Principalul acuzat este vinovat şi  de  viol, forţare a  avortului, 
ameninţări şi  constrângere. Faptele au  avut loc de-a  lungul mai multor ani, până  în 
2008. Procesul a avut loc în august 2010.

Victimele, o parte dintre ele minore, au fost obligate să întreţină relaţii sexuale cu clienţii 
lor fără să folosească prezervative. Ele erau nevoite să lucreze pe o stradă din Zurich şi 
să practice tarife inferioare concurentelor lor şi predau toţi banii proxeneţilor. Aceştia din 
urmă, de origine romă, au  mai fost condamnaţi pentru diverse  delicte în ţara lor de 
origine, Ungaria.

Capul reţelei şi adjunctul său au acţionat şi cruzime şi cu o energie criminală puternică, 
a afirmat instanţa. De exemplu, liderul grupului, în vârstă de 41 de ani, lovea cu putere 
prostituatele însărcinate în burtă, pentru a le provoca avort.

După  ce îşi  va  ispăşi  pedeapsa, el va  fi internat, deoarece o expertiză psihiatrică a 
conchis că riscul de recidivă din partea sa este crescut, potrivit tribunalului.

Numărul doi din bandă, tot în vârstă de 41  de ani, a  fost condamnat la şase  ani de 
detenţie. El a depus deja apel.

http://www.realitatea.net/zece-ani-e-inchisoare-pentru-un-proxenet-care-exploata-romance-si-unguroaice-
la-zurich_778558.html 

50

http://www.realitatea.net/zece-ani-e-inchisoare-pentru-un-proxenet-care-exploata-romance-si-unguroaice-la-zurich_778558.html
http://www.realitatea.net/zece-ani-e-inchisoare-pentru-un-proxenet-care-exploata-romance-si-unguroaice-la-zurich_778558.html


TE R A P I E  PE N T R U  DE P E N D E N Ţ A  DE  S E X ,  LA  M I T R O P O L I A  M O L D O V E I  

Ş I  BU C O V I N E I  

MEDIAFAX,  30 NOIEM B R I E  2010

Aproximativ 30 de bărbaţi şi femei din Iaşi participă, săptămânal, la întâlniri organizate 
de Centrul "Sfântul Nicolae" aparţinând Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (MMB), care 
au ca scop tratarea dependenţei de sex.

Centrul din Iaşi  funcţionează  de  la începutul acestui an, iar potrivit preotului Iulian 
Negru, coordonator al instituţiei, ideea înfiinţării unui grup de suport pentru dependenţii 
de sex a venit ca urmare a experienţelor pe care acest centru le are în tratarea altor 
dependenţe.

"Multe persoane vin la noi cu problema pe care o au legată de alcool, dar descoperă că 
au şi  alte dependenţe, inclusiv cea legată de sex. Dezvoltarea tehnologică a  facilitat 
accesul la pornografie, factor care duce la dependenţa de sex. Una e să  trăieşti într-un 
mediu fără vicii şi altceva e să trăieşti în locuri unde există pornografie sau nimfomanie", 
a declarat, marţi, presei preotul Iulian Negru, coordonator al Centrului "Sf. Nicolae" al 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Potrivit acestuia, cei  mai  mulţi dependenţi trataţi la  Centrul "Sf.  Nicolae"  au  studii 
superioare şi vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. În cazul unei persoane dependente 
de sex, şedinţele de terapie se  desfăşoară de două ori pe săptămână, timp de două 
luni, iar la aceste şedinţe participă aproximativ 30 de bărbaţi şi femei.

Psihologul  Nicoleta  Bujoreanu,  din  cadrul  Centrului  "Sf.  Nicolae",  susţine  că 
preocupările sexuale exagerate afectează comportamentul persoanei respective, iar în 
unele cazuri pot duce chiar la divorţ.

În cadrul Centrului "Sf. Nicolae"  al MMB  funcţionează  şi  grupuri de suport şi  terapie 
pentru dependenţii de alcool, nicotină, droguri şi jocuri de noroc.

 http://www.mediafax.ro/social/terapie-pentru-dependenta-de-sex-la-mitropolia-moldovei-si-bucovinei-
7765061 
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CU  OC A Z I A  Z I L E I  INT E R N A Ţ I O N A L E  PE N T R U  EL I M I N A R E A  V I O L E N Ţ E I  

ÎM P O T R I V A  FE M E I L O R ,  AV O N  RO M Â N I A  A  LA N S A T  S I T E - UL  

WWW.C A M P A N I A R E S P E C T U L U I . R O    

IQAD S,  30  NOIEMB R I E  2010

 Articol de Sonia Ardelean

Avon  Romania  a  marcat  Ziua  internationala  pentru  eliminarea  violentei impotriva 
femeilor, 25 noiembrie, prin lansarea site-lui www.campaniarespectului.ro, la doi ani de 
la demararea  campaniei impotriva violentei domestice din Romania, informeaza  un 
comunicat Avon.

Realizat  de  Kinecto, site-ul  www.campaniarespectului.ro isi  propune  sa  informeze 
publicul cu privire la diferitele forme de violenta domestica si la masurile de siguranta pe 
care trebuie sa  si le ia o victima a acestei forme de violenta. Acesta cuprinde, printre 
altele, sectiuni legate de  diferitele forme de violenta, metode de protectie impotriva 
agresiunilor, si o sectiune in care femeile pot cere ajutor, avand la dispozitie informatii 
despre legile din domeniu, despre centrele maternale si alte link-uri spre alte materiale.

“Credem in infinitatea de posibilitati pe care o femeie le are atunci cand alege sa  nu 
suporte violenta. Credem in puterea ei de a depasi orice problema. Si, de asemenea, 
credem ca mentalitatile se  pot schimba. Pentru a simboliza toate acestea, am lansat 
Inelul Respectului, un  nou  produs  dedicat strangerii de  fonduri in cadrul Campaniei 
Respectului”, a declarat Razvan Diratian, director general al Avon Cosmetics Romania.

Tot profitul obtinut din vanzarea inelului, precum si din vanzarea celorlalte doua produse 
de  campanie  -  Bratara  si  Colierul  Respectului, va  fi directionat catre  proiectele 
Campaniei Respectului implementate in Romania. 

Campania Respectului a  fost lansata de Avon  Romania  in decembrie 2008. In urma 
strangerii  de  fonduri  din  vanzarea  produselor  dedicate, Avon  a  sprijinit financiar 
Fundatia Sensiblu pentru sustinerea de traininguri pe tema violentei domestice pentru 
asistentii sociali si alti angajati din domeniul protectiei mamei si copilului.

Conform unui studiu CURS  citat de  Avon, la fiecare 30  de  secunde  o  femeie din 
Romania  este victima a  violentei domestice. Cifrele oficiale sunt insa  mult mai mici, 
completeaza  reprezentantii  companiei.  In  perioada  2004–2009,  s-au  inregistrat 
aproximativ 60.000  de cazuri de violenta in familie, din care aproape 800  au dus  la 
decesul  victimei, asa  cum  arata  un  raport al  Agentiei  Nationale  pentru  Protectia 
Familiei. Dintre acestea, doar 30%  depun plangere la politie, restul de 70%  suportand in 
tacere abuzurile.
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http://www.iqads.ro/stire_13140/cu_ocazia_zilei_internationale_pentru_eliminarea_violentei_impotriva_fe
meilor__avon_romania_a_lansat_site_ul_www_campaniarespectului_ro.html 
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CU L T U R Ă ,  AR T Ă

TUD O R  OC T A V I A N  : „MA R I  AC T O R I .  NU  Ş I  MA R I  AC T R I Ţ E ?”

JURNALUL  NAŢIONAL,  1 DEC E M B R I E  2010

Autor: TUDOR  OCTAVIAN

Un domn pasionat de teatru spune că  a iubit actori, nu şi actriţe. Prin iubire, domnul, 
care a trăit pentru teatru ca un colecţionar pentru tablourile lui, desemnează  motivaţia 
sa  de o viaţă: S-a dus  la teatru să  vadă  jucând bărbaţi. Şi  numai prin excepţie femei. 
Vorbim de mari actori de teatru –  zice  el –  nu şi de mari actriţe. Pe  câteva actriţe cu 
vocaţia comediei le-am   aplaudat entuziasmat, le-am  apreciat, le-am  stimat, le-am 
simpatizat şi atât. Pot numi imediat zece mari actori, în roluri care au înnebunit câteva 
stagiuni lumea, însă  n-aş  putea număra la fel marile roluri ale unor actriţe. Roluri de 
succes stagional, poate, dar nu de referinţă pentru întreaga cultură  naţională.

Adevărul e  că  se  scriu piese  despre  mari bărbaţi şi  doar  incidental despre  marile 
doamne ale istoriei, mari caractere feminine. Bărbaţii actori au un răsfăţ de roluri în sine 
mari, definitorii pentru condiţia de bărbaţi, pe când rolurile femeilor actriţe sunt aproape 
toate prin referire la nişte bărbaţi cu un destin accentuat.

E  de asemenea un adevăr că omenirea are mari dramaturgi nu şi dramaturgiţe. Femeile 
care scriu teatru nu îşi marchează creaţia la feminin. Ocupaţia lor e nominalizată prin 
perifraze: autoare de piese de teatru, scriitoare de comedii sau  de drame, autoare ale 
unor creaţii teatrale…  Formule nestabilizate şi nu doar în limba română, unde teatrul 
scris de femei nu contează.

Situaţia se  explică şi prin aceea  că marile roluri ale femeilor nu sunt de natură să  le 
confere  şi  o  aură  socială  memorabilă  la  modul  pozitiv, benefic  pentru umanitate. 
Domnul pasionat de teatru mai spune că, observând şi gândindu-se  la toate astea, a 
cumulat un fin sentiment de culpă. Se  socoteşte martor la o realitate care angajează şi 
o opinie. Iar el ştie că oamenii au tendinţa să  considere adevărurile stânjenitoare ca 
fapte ale celui care le citează. Mă  simt, spune îndrăgostitul de teatru, ca un sol ce va fi 
decapitat fiindcă aduce veşti proaste. 

Despre lucrurile care nu comportă şi o soluţie nu-i deloc prudent să  vorbeşti cu voce 
tare şi  cu multă lume în jur. Femeile cu vocaţia ştiinţei nu luptă pur şi  simplu ca să  
impună idei şi descoperiri, ele luptă cu bărbaţii ca să  impună idei şi descoperiri. Nu-i 
vorba de o discriminare, ci de un mers al lumii. Discriminare ar fi dacă o femeie, care a 

54



creat ceva  de  o  însemnătate discutabilă, ar  fi ridicată în  slăvi  disproporţionat cu 
meritele, doar fiindcă e femeie.

Dar,  cum  spuneam,  despre  lucrurile  care  nu  impun  neapărat  şi  o  soluţie, nu-i 
recomandabil să vorbeşti. Nici măcar să deschizi discuţia, cum fac eu acum.

http://www.jurnalul.ro/opinii/editorial/mari-actori-nu-si-mari-actrite-561377.html 
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LO C A L

FU N D A Ţ I A  PR O  WO M E N ,  EV A C U A T Ă  D I N  CL Ă D I R E A  CU M P Ă R A T Ă ,  

DU P Ă  O  DE C I Z I E  A  JU D E C Ă T O A R E I  GE O R G E T A  BU L I G A   

NEW S  IAŞI,  29  NOIEMB R I E  2010

Judecatoarea care tocmai a fost arestata luni, pentru luare de mita si trafic de influenta, 
este  cea  care  a  decis  evacuarea  Fundatiei Pro  Women  dintr-o  cladire pe  care  o 
cumparase.  

Prin  decizia  din  18  decembrie 2009,  Georgeta  Buliga, in  calitate de  presedinta a 
completului de  judecata al  Curtii de  Apel  Iasi,  a  obligat Fundatia  Pro  Women  sa  
evacueze imobilul pe care l-a achizitionat de la proprietari in octombrie 2007. Sentinta a 
survenit dupa  ce toate instantele precedente au  dat castig de cauza  fundatiei. Este 
vorba despre o cladire monument istoric, cumparata cu suma de 330.000 Euro, pentru 
care Fundatia a  angajat un credit bancar si  in care a  investit ulterior –  din finantari 
europene –  suma de peste 300.000 Euro, anunta Fundatia, intr-un comunicat de presa. 

Prin decizia instantei conduse  de judecatoarea Buliga Georgeta, imobilul –  in valoare 
totala de 650.000 Euro –  a fost atribuit in mod curios unei foste chiriase, desi la data 
achizitionarii cladirii de catre Fundatia Pro WOMEN,  persoana respectiva se mutase de 
3 luni, debransand apartamentul pe care il ocupase, de la toate utilitatile. 

Intrucat decizia data de completul condus  de judecator Buliga Georgeta are caracter 
definitiv si irevocabil si nici o instanta din Romania nu o poate schimba, Fundatia Pro 
WOMEN  nu mai asteapta dreptatea decat de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Georgeta Buliga, judecator la Curtea de Apel Iasi (sectia civila si pentru cauze cu minori 
si  de  familie) a  fost arestata preventiv luni, pentru 29  de  zile. Mandatul de  arest 
preventiv a  fost emis  de  Curtea de  Apel Bucuresti, la solicitarea procurorilor DNA. 
Acestia au  organizat un  flagrant, simbata, cind judecatoarea a  primit mita 3.000  de 
euro.

http://newsiasi.ro/eveniment/actualitate/fundatia-pro-women-evacuata-din-cladirea-cumparata-dupa-o-
decizie-a-judecatoarei-georgeta-buliga.html
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"P R O  WO M E N "  M E R G E  M A I  DE P A R T E  

TELE  M  IAŞI,  30 NOIEM B R I E  2010

Paula Moroi, Marius Archip

Fundatia "Pro  Women"  a reclamat la Curtea Europeana  a  Drepturilor Omului decizia 
data de  un  complet al  Curtii de  Apel  Iasi, al  carei presedinte a  fost judecatoarea 
Georgeta Buliga.

Prin aceasta hotarare, cladirea din Copou in care isi are sediul fundatia "Pro Women" a 
fost atribuita unui fost chirias ce avea drept de preemptiune.

Fundatia sustine ca a fost prejudiciata prin decizia instantei cu 330.000 de euro, adica 
suma platita pentru sediu.

Arestul Georgetei Buliga  a  mai  scos  la  iveala  un  caz  controversat. Fundatia  "Pro 
Women" a reclamat la CEDO  decizia Curtii de Apel Iasi, potrivit careia cladirea in care 
organizatia isi are sediul va fi atribuita unui fost chirias.

Decizia a fost luata in anul 2009 de un complet al carei presedinte a fost judecatoarea 
Georgeta Buliga. Irina Barbalata, presedinte Fundatia "Pro Women" a declarat:

"Acum  incercam  sa  dovedim  ca  decizia  617  din  18  decembrie  este  nefondata, 
surprinzatoare, incercam de mult, de atunci sa  dovedim acest lucru si  incercam sa 
dovedim o legatura de cauzalitate intre ceea ce s-a intamplat acum , bazandu-ne pe 
probabitatea morala a domanie Georgeta Buliga care acum e descoperita."

In 2007  Fundatia "Pro Women"  a cumparat imobilul, printr-un credit bancar in valoare 
de 330.000 de euro.

La  trei saptamani de la cumparare, fosta chiriasa  Maria Zama  a  deschis  un proces  
pentru a intra in posesia cladirii, sustinand ca avea drept de preemptiune.

Dupa  doi ani de procese, fosta chiriasa castiga la Curtea de Apel Iasi, iar fundatia isi 
pierde sediul.

Ulterior, Pro Women a fost data in judecata de Ministerul Dezvoltarii si Turismului, care 
o  acuza  de  frauda  deoarece  a  investit in cladirea  pierduta 300.000  de  euro, bani 
proveniti din fonduri guvernamentale.
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 "Acum in aceste zile vazand ce se  intampla in presa  incercam sa  atragem, atentia 
asupra faptului ca  ar putea fi posibil ca  doamna  judecator Buliga  Georgeta sa  nu fi 
analizat foarte corect si impartial acea sentinta pe care a dat-o in decembrie 2009. Nu 
fac acuzatii, doar solicit organelor in drept sa  se reanalizeze si de catre alte complete, 
aceasta decizie avand in vedere ca acum proprietatea morala a doamnei Buliga se pare 
ca este afectata", a declarat Irina Barbalata. In prezent, Fundatia Pro Women continua 
sa  ocupe imobilul din Copou, dar nu-si poate desfasura activitatile in conditii normale 
deoarece  a  fost  debransata  de  la  toate utilitatile ca  urmare  a  deciziei  emise  in 
decembrie 2009.

http://www.telem.ro/telem/local/29500-qpro-womenq-merge-mai-departe.html 
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ZE C I  DE  A S I S T E N Ţ I  MA T E R N A L I  AU  PR O T E S T A T  ÎN  FAŢ A  

PR E F E C T U R I I  VA S L U I

ROMÂNIA  LIBERĂ,  30 NOIEM B R I E  2010

de MARA  MATEI

Aproximativ  50  de  asistenţi  maternali  vasluieni  au  protestat  marţi, faţa  sediului 
Prefecturii, fiind nemulţimiţi că nu şi-au primit alocaţiile de hrană şi de îmbrăcăminte de 
şapte luni, potrivit NewsIn.

Asistenţii maternali spun  că nu mai au cu ce să-i crească  pe micuţii pe care îi au în 
grijă. "Nu  ni se  respectă drepturile copiilor, să  ne  dea  banii pe îmbrăcăminte şi  pe 
alimente. Din mai - iunie nu ne-au mai dat drepturile băneşti. Iar pentru îmbrăcăminte 
de anul trecut nu ne-au mai dat bani, numai promisiuni. Copiii nu au ce mânca, nu ştiu 
cum ne vom descurca, mai ales  acum, în prag de sărbători. O  să  pun un pachet de 
pufuleţi, pentru că nu am altceva. Am două fetiţe, stau noaptea şi mă gândesc ce să fac 
cu ele, cred că va trebui să renunţ la una, pentru că nu mai fac faţă", a spus  un asistent 
maternal prezent la protest.

Reprezentanţii asistenţilor maternali au  înaintat un  memoriu  prefectului, care  le-a 
promis că va încerca să rezolve problema înainte de sărbători.

Pentru plata alocaţiilor de hrană  pentru minorii daţi în plasament Consiliul Judeţean 
Vaslui are nevoie de peste 1.300.000 de lei. Reprezentanţii CJ  Vaslui susţin că nu au 
fondurile necesare pentru plata acestor alocaţii.

"Nu avem bani şi nu avem cu ce plăti alocaţiile de harnă. Am înştiinţat guvernul de mult 
timp, dar nu am primit fonduri. Nu avem bani nici pentru salarii. La rectificarea bugetară 
din luna august Guvernul a  luat din bugetul Consiliului Judeţean Vaslui suma  de 8 
milioane de lei, la care se mai adaugă alte 12 milioane de lei tăiate direct de la cele 86 
de primării din judeţul Vaslui. Dacă am primi măcar 8 milioane de lei am putea să plătim 
salariile, astfel încât să nu blocăm activitatea', a declarat preşedintele CJ  Vaslui, Vasile 
Mihalachi.

Alocaţia zilnică de hrană pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 4 ani este de 6 lei/zi, 
iar pentru cei care au peste patru ani, de 8,3 lei/zi. În judeţul Vaslui sunt aproximativ 
1.200 de asistenţi maternali, care au în grijă aproape 1.500 de copii.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/zeci-de-asistenti-maternali-au-protestat-in-fata-
prefecturii-vaslui-207918.html 

59

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/zeci-de-asistenti-maternali-au-protestat-in-fata-prefecturii-vaslui-207918.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/zeci-de-asistenti-maternali-au-protestat-in-fata-prefecturii-vaslui-207918.html


BO T O Ş A N I :  M A M O G R A F  CO S T I S I T O R ,  UT I L I Z A T  S U B  CA P A C I T A T E  

ADEVĂ R UL,  4 DEC E M B R I E  2010

Mihaela Iacob

Specialiştii de  la Maternitate spun  că  aparatul este folosit rar pentru că  medicii de 
familie nu trimit pacientele la analize. Mai  puţin de 20 de femei sunt trimise lunar de 
doctori pentru investigaţii gratuite, vitale pentru depistarea timpurie a cancerului mamar.

La Maternitatea Botoşani se află singurul mamograf din judeţ. Aparatul a costat 304.158 
de lei şi a fost achiziţionat în 2002  cu bani de la Banca  Mondială pentru investigarea 
femeilor de peste 40 de ani. Din păcate, aparatul care ar putea depista la timp cancerul 
mamar nu este folosit la capacitate maximă deşi analizele sunt gratuite. 

Lunar, doar 20 din cele peste 100.000 de femei cu vârsta de peste 40 de ani din judeţul 
Botoşani ajung la maternitate cu bilet de trimitere pentru efectuarea acestor investigaţii. 
„Nu înţelegem  de  ce  medicii de  familie nu  recomandă  pacientelor să  facă  aceste 
controale  periodice. Sunt  gratuite şi  pot salva  vieţi“, a  explicat Rodica  Monoranu, 
asistent şef la Maternitatea Botoşani. 

Util  după  internare

Pentru că nu sunt informate, femeile aleg să  meargă la Clinica Oncologică din Cluj sau 
să  plătească  70 de lei pentru investigaţie în centrele particulare. Luna trecută, 60  de 
femei au fost trimise de medicii de familie la controale, dar media nu depăşeşte 20 de 
cazuri lunar. 

„Acuzaţii“ admit că nu s-au implicat suficient. „Nu se  prea ştie de acest program. Vom 
discuta  cu  medicii  de  familie care,  la  rândul  lor, vor  explica  importanţa acestor 
investigaţii“, a  spus  medicul Doru  Culiceanu, vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor de 
Familie Botoşani. 

Aparatul este folosit cu  precădere pentru pacientele internate, trimise la analize de 
medicii  specialişti. „Anul  acesta  au  fost  investigate  1.100  de  femei. 48  au  fost 
diagnosticate cu suspciune de cancer mamar. Este păcat să  avem un aparat atât de 
performant şi  să  nu-l folosim la capacitate maximă“, a declarat medicul Maria Olaru, 
directorul Maternităţii. 
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În evidenţele medicilor se  află 767  de paciente între 20  şi  75  de ani care suferă de 
cancer mamar. 20%  se află în ultimul stadiul şi sunt atent monitorizate de specialişti.

Investigaţia  anuală  este  obligatorie

Mamografia este metoda prin care se vizualizează glandele mamare  cu un sistem care 
emite o  doză  redusă  de  radiaţii X.  Joacă  un  rol decisiv  în  descoperirea precoce  a 
cancerului mamar. După vârsta de 40 de ani, fiecare femeie trebuie să efectueze anual 
o mamografie.

http://www.adevarul.ro/locale/botosani/Botosani-_Mamograf_costisitor-
utilizat_sub_capacitate_0_383961810.html 
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DI N  TR A D I Ţ I O N A L I S M ,  FE M E I L E  Î Ş I  AC C E P T Ă  S T A T U T U L  DE  V I C T I M E

NEW S  BUCOVINA,  29 NOIEM B R I E  2010

În cadrul Forumului „Ia atitudine! Indiferenta te face complice!” dedicat luptei împotriva 
violenţei asupra femeii, organizat luni, ideea de bază a discuţiilor a fost aptul că „ceea 
ce găsim în societate, găsim şi în mediul familial”. Inspectorul de poliţie, sociolog Ileana 
Iacob,  din  cadrul  Compartimentului de  Analiză  şi  Prevenire  a  Criminalităţii –  IPJ 
Suceava a declarat că, mai mult de o treime din infracţiunile de violenţă au la bază lipsa 
controlului emoţional, pe fondul consumului de alcool, dar şi a lipsei de educaţie. 

„90  %  dintre  agresori  sunt  bărbaţi, cu  o  istorie  personală  cu  abuz,  imaturitate 
emoţională,  atitudine  negativă  faţă  de  femeie. Avem  un  anumit tradiţionalism  în 
acceptarea rolului de bărbat şi femeie în societate. Tinerele sunt crescute în familie în 
spiritul acceptării supunerii în faţa bărbatului, şi  a  acceptării violenţelor şi  abuzurilor 
acestora. Copiii preiau ceea ce văd în familiile lor. Agresivitatea bărbaţilor face parte din 
modelul  social  masculin.  Nu  ştiu  să-şi  controleze  frustrările  şi  dezvoltă  un 
comportament agresiv”, a spus  Ileana Iacob. 

Aceasta a menţionat că, în primele 9 luni ale acestui an au avut loc 91 de infracţiuni de 
lovire şi alte violenţe, dintre care un sfert sunt infracţiuni intrafamiliale. La  acestea se 
mai adăugă şi 29 de ameninţări.

Concluzia finală a  fost aceea  că  femeile nu sunt informate, nu-şi  cunosc  drepturile, 
„stau şi  îndură” de  frica ideii că  vor fi singure  şi  a  faptului că  nu  se  vor descurca 
financiar, în condiţiile în care au mai mulţi copii.

http://www.newsbucovina.ro/social/35379/din-traditionalism-femeile-isi-accepta-statutul-de-victime 
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E X T E R N

UE:  RE G U L I  M A I  S E V E R E  PE N T R U  A  LU P T A  ÎM P O T R I V A  TR A F I C U L U I  

DE  F I I N Ţ E  U M A N E

EUROA CTIV,  1 DEC E M B R I E  2010  

O  activitate de prevenire mai riguroasa, pedepse  mai severe pentru traficanti si o mai 
buna  protectie pentru victime sunt principalele obiective ale  noii legislatii europene 
privind traficul de fiinte umane. Noua  legislatie europeana va fi aplicabila traficului de 
fiinte umane in industria exploatarii sexuale sau in ceea ce priveste exploatarea la locul 
de munca, de exemplu in constructii, agricultura sau servicii la domiciliu. 

In fiecare an, sute de mii de persoane sunt victime ale traficului de fiinte umane. Multe 
dintre victime sunt exploatate pentru prostitutie (43%,  majoritatea femei sau fete foarte 
tinere) sau pentru diverse activitati subsidiare (32%).

 Noua  directiva, adoptata luni de  Comisiile pentru libertati civile si  pentru drepturile 
femeii, stabileste reguli minime pentru definirea infractiunilor penale si  a  sanctiunilor 
pentru traficanti. Legislatia introduce de asemenea  reguli comune pentru a  consolida 
activitatile de prevenire a acestor infractiuni si pentru protectia victimelor.

 "Negocierile au fost dificile, dar consideram ca am obtinut rezultate bune si am atins 
obiectivele importante pentru Parlament. Cu  aceasta propunere, vom crea conditii mai 
dificile pentru traficanti si o mai buna protectie pentru victime", a declarat raportoarea 
Comisiei pentru libertati civile, Anna Hedh (S&D, SE), care a urmarit aceasta propunere 
impreuna  cu  deputata Edit Bauer  (PPE,  SK),  raportoare din partea Comisiei pentru 
drepturile femeii.

 "Cea mai mare reusita este, in opinia mea, faptul ca aceasta noua directiva creeaza un 
mediu  disuasiv  pentru  traficanti si  asigura  asistenta  si  protectia  necesare  pentru 
victimele traficului de fiinte umane, in special pentru copii. In ciuda faptului ca a trebuit 
sa  renuntam la  anumite aspecte  care  figurau  in  propunerea  noastra  initiala, sunt 
convinsa ca rezultatul obtinut este bun si ca directiva adoptata va permite crearea unei 
baze  juridice mai bune  in comparatie cu  fosta decizie-cadru  2002/629", a  adaugat 
raportoarea Bauer.

 

Noi  reguli  pentru  alte  forme  de  exploatare
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Textul noii legislatii are in vedere o viziune mai larga a  traficului de fiinte umane in 
comparatie cu  decizia-cadru a  UE  din 2002  (pe care va  trebui sa  o  inlocuiasca)  si 
include si alte forme de exploatare, asa cum au solicitat deputatii europeni.

 Prin "exploatare" se intelege acum, cel putin, exploatarea activitatilor de prostitutie ale 
persoanei sau  alte forme de exploatare sexuala, munca sau activitatile fortate, inclusiv 
cersetoria,  sclavie  sau  practici  asemanatoare  sclaviei,  servitutea,  exploatarea 
activitatilor criminale sau  prelevarea de organe. Definitia include de asemenea traficul 
de fiinte umane cu scopul adoptiilor ilegale sau al casatoriilor fortate.

"Exploatarea  activitatilor  penale"  inseamna  exploatarea  unei  persoane  in  scopul 
comiterii, de exemplu, a unor furturi in strada sau furturi din spatii comerciale, trafic de 
droguri si  alte activitati similare care  fac  obiectul sanctiunilor si  implica  un  castig 
financiar.

 

Sanctiuni  mai  dure  pentru  traficanti  si  produse  confiscate  

Noua  directiva defineste la nivel european pedepse  maxime de cel putin cinci ani de 
inchisoare (ceea ce inseamna  ca statele membre nu vor putea impune pedepse  mai 
mici) sau, in anumite circumstante agravante, 10 ani de inchisoare.

 Circumstantele agravante corespund cazurilor in care au fost exploatati copii, au fost 
implicate organizatii criminale sau  a  fost pusa  in pericol viata victimelor sau  a  fost 
folosita violenta. Incitarea, complicitatea sau pur si simplu tentativa de a comite o astfel 
de infractiune pot fi de asemenea pedepsite.

 Cand  sunt implicate persoane  juridice (organizatii), sanctiunile ar trebui sa  includa 
sanctiuni penale sau nepenale si ar putea sa  includa alte sanctiuni, precum excluderea 
de la posibilitatea de a beneficia de prestari sau  ajutoare publice, interdictii temporare 
sau  permanente de a  exersa  anumite activitati comerciale sau  punerea  sub  control 
judiciar, supraveghere sau inchiderea temporara sau permanenta a unitatii care a servit 
la savarsirea infractiunii.

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_21555/PE-Reguli-mai-
severe-pentru-a-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane.html
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VI C T I M E L E  V I O L U R I L O R  D I N  BO S N I A  PR O T E S T E A Z Ă  LA  ON U  FAŢ Ă  

DE  FIL M U L  RE G I Z A T  DE  AN G E L I N A  JOL I E  

MEDIAFAX,  30 NOIEM B R I E  2010

O  asociaţie a femeilor bosniace, victime ale violenţelor sexuale în timpul războiului, a 
denunţat, luni, printr-o scrisoare adresată experţilor ONU, "ignoranţa" actriţei americane 
Angelina Jolie, care a încheiat recent filmările pentru un lungmetraj al cărui scenariu a 
făcut vâlvă în Bosnia.

 "Ignoranţa pe care a  dovedit-o Angelina Jolie faţă de victime ne spune  suficient de 
multe lucruri despre scenariul filmului şi ne dă dreptul să ne îndoim" de aspectul veridic 
al poveştii prezentate în această peliculă, au afirmat reprezentantele asociaţiei Femei 
victime ale războiului din Sarajevo.

În această scrisoare, adresată Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 
(United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), pe care actriţa americană 
îl reprezintă în calitate de ambasadoare a bunăvoinţei, membrele asociaţiei bosniace s-
au declarat "profund preocupate".

Actriţa americană, care  debutează  ca  regizoare  cu  acest  film, a  turnat majoritatea 
scenelor în Ungaria, de la începutul lunii octombrie şi până la jumătatea lunii noiembrie.

După  câteva  probleme cu  obţinerea  autorizaţiei de  filmare în  Bosnia,  la presiunile 
asociaţiilor  victimelor  războiului  asupra  autorităţilor locale,  doar  câteva  secvenţe 
panoramice au fost turnate în Bosnia, în absenţa actriţei.

Potrivit sinopsisului oficial, filmul are ca temă centrală o poveste de dragoste din timpul 
războiului din Bosnia  (1992 - 1995), între un gardian sârb dintr-un lagăr de prizonieri, 
care face eforturi foarte mari pentru a o proteja pe fosta lui iubită, o femeie musulmană, 
încarcerată în acel loc.

Însă  zvonurile despre scenariul filmului, amplificate în presa locală, au provocat reacţii 
dure din partea asociaţiilor victimelor războiului din această ţară.

Angelina Jolie a  cerut să  se  întâlnească  cu  membrele acestei organizaţii, "pentru a 
clarifica aceste neînţelegeri", însă întâlnirea nu a avut loc niciodată.

Potrivit preşedintei asociaţiei, Bakira Hasecic, membrele asociaţiei au fost invitate de 
Jolie la Budapesta, pentru a o întâlni în timpul filmărilor, însă  această invitaţie a fost 
refuzată.
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"Crimele s-au produs  aici, în Bosnia, iar noi vrem să  o întâlnim aici", a explicat Bakira 
Hasecic.

Angelina Jolie a anunţat că va regiza şi va juca într-un film a cărui acţiune se petrece în 
timpul războiului din Bosnia  (1992  - 1995), într-o  declaraţie dată publicităţii în  luna 
august, de UNHCR.

Războiul din Bosnia a făcut circa 100.000 de morţi, iar mai multe mii de femei au fost 
violate în timpul acestui conflict, potrivit organizaţiilor internaţionale.

 http://www.mediafax.ro/life-inedit/victimele-violurilor-din-bosnia-protesteaza-la-onu-fata-de-filmul-regizat-
de-angelina-jolie-7765228 
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FE M E I L E  D I N  V I I T O R U L  PA R L A M E N T  EG I P T E A N :  ' S I N G L E '  Ş I  FĂ R Ă  

VĂL,  LU P T Â N D  ÎM P O T R I V A  LU I  M U B A R A K

EPOCH  TIME S,  29 NOIEM B R I E  2010

Cotele ''roz'' din parlamentul egiptean (Maglis) le asigura femeilor 64 de locuri. Singurul 
lucru cert dupa  primul tur al alegerilor legislative, de  duminica, marcate de  frauda, 
violente, un  mort si  colapsul  prevazut al ''Fratilor Musulmani'', este intrarea acestui 
numar consistent de  femei. Mai  mult se  va  sti dupa  al doilea tur de  scrutin din 5 
decembrie, informeaza Corriere della Sera de luni.

Datorita cotelor aprobate pentru prima data, 64 din cele 508 de locuri ale parlamentului 
sunt rezervate femeilor, pe langa cele care vor castigate in afara acestui sistem.

Salutate de unii drept o 'revolutie', iar de altii (incepand cu feministele), o idee umilitoare 
si nedemocratica, cotele vor schimba parlamentul, cel putin ca aspect, spun scepticii. In 
prezent, candidatele sunt numai opt, trei alese in 2005 si cinci numite personal de Hosni 
Mubarak.

'Sunt total impotriva acestor locuri pentru femei, e doar un truc al regimului pentru a 
obtine si mai multi deputati si pentru a da bine in strainatate. Candidez ca independenta 
in afara cotelor', a declarat Gamila Ismail, 44 de ani, foarte cunoscuta, deoarece a lucrat 
la televiziunea  de  stat timp de  zece  ani, iar apoi  pentru ca  a  condus,  in alegerile 
prezidentiale din 2006, campania ex-sotului ei, Ayman Nour.

In cei patru ani de inchisoare la care a fost condamnat Nour (pretul platit pentru ca l-a 
sfidat pe Mubarak), Gamila s-a  luptat cu tenacitate pentru eliberarea lui si  a  multor 
detinuti politici. In prezent, despartita de el (mass-media au vorbit luni de zile despre 
acest lucru) vrea sa mearga mai departe ca femeie ''single'' si disidenta.

'Nu este usor intr-o tara atat de macho si represiva iar adversarul meu in circumscriptia 
Cairo-centru este  foarte puternic, un  miliardar, care  face  parte din formatiunea  de 
guvernamant, Partidului National Democrat (PND)  -  a  precizat ea-. Dar  trebuie sa 
incerc: inamicul numarul unu al meu este coruptia. Motto-ul meu este similar cu cel al 
Fratilor Musulmani: ei spun  ca  solutia este Islamul. Eu  spun  ca  tinerii, carora le cer 
participarea politica, in caz contrar Egiptul e terminat''.

Mediha  Khattab, si  ea  fara  hijab pe  afise  si  la  intalnirile din  strada  cu  potentialii 
alegatori, va fi aleasa in mod cert prin sistemul cotelor. Prima femeie decan al Facultatii 
de Medicina din Cairo, sefa comisiei de sanatate a PND,  este apropiata de de prima 
doamna, Suzanne  Mubarak, si  impaca  traditia cu modernitatea. Motto-ul ei este 'sa  
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construim impreuna, barbati si  femei' (in ordine), obiectivul sau  'o  educatie mai buna 
pentru toti.'

Dar chiar respectand regimul, pe care putini il mai tolereaza inca, potrivit Corriere della 
Sera, Mediha va face probabil ceva: sub  conducerea surorii puternice Moushira, si  a 
doamnei Suzanne, a  contribuit deja la reducerea semnificativa a  mutilarii genitale a 
femeilor, care odata afecta in proportie de 90%  fetitele.

Interesanta si pentru ca face parte din minoritatea crestina copta, reprezentata foarte 
putin la varful politic al tarii, Mona  Makram-Ebeid face parte din Wafd, istoricul partid 
liberal  care  a  trecut recent  (neoficial)  alaturi  de  Mubarak.  Combativa  si  foarte 
'americana'  (a studiat in SUA  si  preda stiinte politice la Universitatea americana  din 
Cairo), cei care o cunosc sunt siguri ca daca va fi aleasa se va face auzita in parlament.

'Dure' sunt si multe alte candidate precum 'sora musulmana' Wafaa Mashhur, una dintre 
cele 10 in cursa pentru miscarea islamica, sau  adepta lui Nasser, Sowad Abdelhamid, 
feminista istorica din anii '70, jurnalista si autoare de carti, care spune in prezent ca 'si 
cotele sunt bune cu conditia sa  ne asigure un cuvant de spus'. Aceasta admitand, ca 
parlamentul are cu adevarat un cuvant de spus, lucru de care se indoiesc o mare parte 
a opozitiei, analistilor dar si a oamenilor de rand.

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_93808.html?search_token=femeile 
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PR O P U N E R E :  ÎN C H I S O A R E  PE N T R U  K U W E I T I E N E L E  „IND E C E N T E ”  PE  

PL A J Ă

IMPACT  NEW S,  1 DEC E M B R I E  2010

Unii deputaţi kuweitieni vor ca femeile care fac baie la plajă fără văl să  fie pedepsite 
exemplar. Dacă  Arabia Saudită impune reguli vestimentare stricte, nu acelaşi lucru se 
întâmplă în statul vecin Kuweit, unde pe plajă se  pot vedea femei fie drapate în vălul 
tradiţional, fie în costum de baie, scrie site-ul lesquotidiennes.com. Parlamentarii propun 
un an de închisoare şi o amendă de câteva mii de dolari pentru conaţionalele care nu 
adoptă vălul pe plajă.

Cinci deputaţi, vizibil iritaţi de coabitarea celor două feluri de costume pentru femeile 
care  merg  la  plajă  şi  de  recrudescenţa  scenelor  considerate  'indecente',  propun 
interzicerea ţinutelor apreciate ca licenţioase. 

Ei doresc pedeapsa cu un an de închisoare şi o amendă de 3 500 dolari pentru femeile 
care poartă costum de baie. Scăldatul în Golful Persic ar putea costa astfel scump!, 
comentează site-ul menţionat. Mai ales că bărbaţii scapă de aceste restricţii şi nu li se 
recomandă să înlocuiască slipul cu pantalonii bufanţi. 

Amendamentul mai  propune  pedepsirea  femeilor cu  decolteu sau  apropierile prea 
intime pe plajă sau la piscinele din ţară. Acceptarea acestei legi ar constitui, potrivit unei 
deputate  liberale  kuweitiene,  o  'încălcare  a  Constituţiei',  încheie  site-ul 
lesquotidiennes.com.

http://www.impactnews.ro/Life/-Propunere:-Închisoare-pentru-kuweitienele-„indecente”-pe-plajă-45535 
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A M A N T A  UN U I  FOT B A L I S T  IR A N I A N ,  S P Â N Z U R A T Ă  PE N T R U  CR I M Ă

EVENIM E NTUL  ZILEI, 1 DEC E M B R I E  2010

Autor:  Oana Ţepeş Greuruş

Condamnată la moarte pentru că a ucis-o pe prima soţie a unui renumit fotbalist iranian, 
Shahla  Jahed, a  fost spânzurată azi-dimineaţă, a  anunţat avocatul femeii, citat de 
Agenţia de presă IRNA, potrivit AFP.

"După opt ani petrecuţi în închisoare, Shahla Jahed a fost spânzurată astăzi la ora 5.00 
în penitenciarul Evin din Teheran", a declarat avocatul, Abdolsamad Khoramshahi. 

Ieri, Amnesty International i-a solicitat Iranului să  suspende execuţia pentru că Shahla 
Jahed nu a avut parte de un proces corect. Iar organizaţiile pentru apărarea drepturilor 
omului au cerut eliberarea acestei din închisoare în toţi aceşti ani. 

Khadijeh Jahed, cunoscută cu prenumele de Shahla, a fost condamnată pentru că a 
ucis-o  pe soţia fostului jucător de fotbal Nasser  Mohammad  Khani, potrivit Amnesty 
International. 

Shahla şi Khani, vedetă a fotbalului iranian în anii 1980, încheiaseră o formă de mariaj 
de scurtă durată ca în islamul şiit şi care poate ţine de la câteva ore la câţiva ani. 

Shahla  a  înjunghiat-o  pe  prima soţie a  fotbalistului în  2002.  Iniţial şi-a  recunoscut 
vinovăţia, apoi a revenit şi a negat totul. 

Lege  aspră  

Iranienii pot avea  până  la  patru soţii "permanente"  şi  un  număr  nedefinit de  soţii 
"temporare". 

146 de oameni au fost executaţi în Iran numai de la începutul anului, potrivit AFP.  Iar 
anul trecut, în 2009, 270. Crima, violul, jaful, adulterul şi traficul cu droguri este pasibil 
de pedeaspsa  cu moartea în Iran, unde autorităţile cred că apicarea strictă a legii este 
indispensabilă pentru a menţine securitatea publică. 

Iran şi-a atras criticile la nivel internaţional pentru condamnarea la moarte prin lapidare 
a unei femei acuzate de adulter. După campania la nivel mondial, Sakineh Mohammadi 
Ashtiani a scăpat de moartea prin lapidare, însă nu şi de pedeapsa  capitală şi riscă să  
fie spânzurată.
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http://www.evz.ro/detalii/stiri/amanta-unui-fotbalist-iranian-spanzurata-pentru-crima-914253.html 
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