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TEMA SĂPTĂMÂNII – CONCEDIUL PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

MAMELE POT ALEGE SĂ AIBĂ CONCEDIU DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI DE 2 ANI, DAR 
CU INDEMNIZAŢIE DE CEL MULT 1.200 LEI 

MEDIAFAX, 8 DECEMBRIE 2010

Mamele  vor  avea posibilitatea să  opteze şi  pentru  un concediu  de doi  ani  pentru 
îngrijirea  copilului,  dar  cu  o  indemnizaţie  maximă plafonată la  1.200 lei,  a  decis 
Guvernul.

Premierul Emil Boc a anunţat, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului, că mamele 
vor putea opta pentru un concediu de îngrijire a copilului pentru o perioadă de doi 
ani, dar cu o indemnizaţie cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200 lei.

Pentru un concediu de un an, indemnizaţia maximă va fi de 3.400 lei. Dacă se întorc 
la muncă înainte de sfârşitul perioadei de un an de concediu, vor beneficia de o primă 
lunară de 500 lei pentru întregul interval de până la 24 luni.

Dacă se întorc însă la muncă după primul an de concediu pentru îngrijirea copilului nu 
vor mai beneficia de acest stimulent.

"Subliniez faptul că s-a avut în vedere 75% din media veniturilor nete realizate pe 
ultimele şase luni, în oricare dintre variante, inclusiv la cei care se află în momentul 
de faţă în plată, iar de la 1 ianuarie, vor avea 75% din media veniturilor nete realizate 
pe ultimele 12 luni", a spus Boc.

Mamele aflate deja în concediu de creştere a copilului nu vor fi afectate de aceste 
modificări.

"În raport cu decizia de luni a Guvernului cu privire la îndemnizaţia de creştere a 
copilului, astăzi, pe lângă cele decise luni, am adăugat şi opţiunea pe care o acordăm 
părinţilor de a avea un concediu pentru îngrijirea copilului cu o durată de doi ani, dar 
cu o îndemnizaţie plafonată la 1.200 lei. În concluzie, părinţii care vor avea copii 
după  1  ianuarie  2011  vor  putea  alege  una  dintre  următoarele  opţiuni,  iar  prima 
opţiune  are  următoarele  componente:  durata  îndemnizaţiei  pentru  creşterea 
copilului-un  an,  cuantumul  îndemnizaţiei-între  600  şi  3.400  de  lei,  posibilitatea 
concediului fără plată până la 24 luni, primă de 500 lei pentru reîntoarcere la muncă 
dacă acest lucru se petrece în intervalul primelor 12 luni. Al doilea pachet opţional : 
durata îndemnizaţiei  pentru creştere a copilului  -  doi  ani,  valoarea îndemnizaţiei-
între 600 şi 1.200 lei. Subliniez faptul că părinţii pot alege doar un pachet opţional şi 
nu pot cumula beneficii din ambele pachete puse la dispoziţie. Fiecare familie care 
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urmează să aibă un copil  începând cu 2011 va alege de la început pe ce variantă 
merge", a spus Boc.

El a susţinut că în 12 ţări din Uniunea Europeană nu se acordă îndemnizaţie pentru 
creşterea copilului în niciun fel de formă şi că statul "face eforturi chiar în condiţii 
dificile  de  criză"  de  a  păstra  în  limitele  pe  care  şi  le  poate  permite  aceste 
îndemnizaţii.

Întrebat ce se întâmplă cu mamele care intră în concediu post-natal şi, după perioada 
de concediu medical de 126 zile, intră în concediu de maternitate la sfârşitul lunii 
decembrie, ministrul Muncii, Ioan Botiş, prezent la conferinţa de presă susţinută de 
premierul Emil Boc, a răspuns că va conta doar data de naştere a copilului.

"Contează doar când s-a născut copilul, vorbim de data naşterii copilului. Dacă s-a 
născut după 1 ianuarie 2011, din acel moment, ordonanţa produce efecte, concediul 
maternal este legat de această indemnizaţie. Concediul maternal presupune, de fapt, 
două perioade, un concediu pre-natal şi unul post-natal, cel post-natal trebuie să fie 
minim 42 de zile, dacă nu mă înşel. Deci, poţi să rămâi în concediu post-natal şi din 
următoarea zi să beneficiezi de această indemnizaţie. Copiii care se nasc până în 31 
decembrie merg pe legea în vigoare.", a spus Botiş.

El a precizat că din totalul celor 198.600 indemnizaţii aflate în plată, 87.473 sunt la 
nivelul minim de 600 lei, iar 3.438 urcă la plafonul maxim de 3.400. Intermediar, 
44.958 indemnizaţii sunt cuprinse între 600 şi 1.200 lei, iar 17.543 indemnizaţii se află 
în intervalul 1.200-2.000 lei.

 http://www.mediafax.ro/social/mamele-pot-alege-sa-aiba-concediu-de-ingrijire-a-copilului-de-2-ani-
dar-cu-indemnizatie-de-cel-mult-1-200-lei-7793104 
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INDEMNIZAŢIA MAMELOR NU VA REVENI LA 85% DIN MEDIA SALARIILOR PE UN AN, 
CI VA FI LIMITATĂ LA 75% 

MEDIAFAX, 8 DECEMBRIE 2010

Indemnizaţia de creştere a copilului va fi calculată, anul viitor, la nivelul a 75% din 
media  veniturilor  salariale  nete  aferente  ultimului  an,  nu  la  85%  cât  reprezenta 
valoarea acestei  indemnizaţii  înainte să fie redusă de Guvern, în vara acestui an, 
potrivit ministrului Muncii, Ioan Botiş.

Întrebat de jurnalişti dacă indemnizaţia de creştere a copilului va reprezenta 75% sau 
85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, ministrul a precizat că indicatorul de 
calcul va fi 75% din media acestor venituri.

"Va fi 75%. Ştiţi foarte bine că a fost diminuat acest venit cu 15% şi, proporţional, 
înseamnă 72,25% astăzi. Noi am crescut la 75%, se vor recalcula şi vom da ceva în plus 
la cei care sunt în plată astăzi", a spus Botiş.

Acelaşi procent a fost avansat şi de premierul Emil Boc.

"Subliniez faptul că s-a avut în vedere 75% din media veniturilor nete realizate pe 
ultimele şase luni, în oricare dintre variante, inclusiv la cei care se află în momentul 
de faţă în plată, iar de la 1 ianuarie, vor avea 75% din media veniturilor nete realizate 
pe ultimele 12 luni", a spus Boc.

De la 1 iulie 2010, cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost redus cu 15%.

Curtea  Consituţională  a  validat,  în  25  iunie,  reducerea  sumelor  acordate  ca 
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, dar nu mai mult de 4.000 de lei.

  http://www.mediafax.ro/social/indemnizatia-mamelor-nu-va-reveni-la-85-din-media-salariilor-pe-un-
an-ci-va-fi-limitata-la-75-7793540 
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GUVERN: 35-40% DINTRE MAME VOR OPTA PENTRU UN CONCEDIU DE CREŞTERE A 
COPILULUI DE 1 AN 

MEDIAFAX, 8 DECEMBRIE 2010

Guvernul estimează că 35-40% dintre viitoarele mame vor opta pentru un concediu de 
creştere a copilului cu o durată de un an şi indemnizaţie maximă de 3.400 lei, iar 
restul vor alege concediul de doi ani, dar cu indemnizaţie redusă la 1.200, conform 
ministrului Muncii, Ioan Botiş.

El a arătat că viitorii părinţi au la dispoziţie două pachete de concediu de creştere a 
copilului,  respectiv "pachetul a", cu indemnizaţie de 600-3.400 lei  pentru un an şi 
primă lunară de 500 lei pentru rentoarcerea mai devreme la muncă, şi "pachetul b", 
cu o perioadă mai lungă de acordare a unei indemnizaţii reduse la 1.200 lei şi fără un 
stimulent de întoarcere la locul de muncă.

"La ora actuală, etimăm că pentru pachetul a vor opta în jur de 35-40% din persoane, 
iar pe pachetul b restul", a spus Botiş.

El a precizat că efortul bugetar calculat pentru ambele variante de concediu se ridică 
la circa 1,9 miliarde lei, cu o economie de aproximativ 100 milioane lei.

"Dacă  vorbim  de  ordonanţa  trecută  astăzi  în  Guvern,  această  opţiune  presupune 
pentru  anul  2011  o  cheltuială  de  aproximativ  1,9  miliarde  lei,  şi,  după  calculele 
făcute de noi şi de Ministerul de Finanţe, practic vom câştiga jur de 100 milioane lei", 
a spus Botiş.

Mamele  vor  avea posibilitatea să  opteze şi  pentru  un concediu  de doi  ani  pentru 
creşterea copilului, dar cu o indemnizaţie maximă plafonată la 1.200 lei, a decis, 
miercuri, Guvernul.

 http://www.mediafax.ro/social/guvern-35-40-dintre-mame-vor-opta-pentru-un-concediu-de-crestere-
a-copilului-de-1-an-7793350 
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ANGAJAŢII  NU VOR PUTEA FI  CONCEDIAŢI  ÎN  PRIMELE  6  LUNI  DUPĂ CONCEDIUL 
DE CREŞTERE A COPILULUI 

MEDIAFAX, 9 DECEMBRIE 2010

Ordonanţa de Urgenţă privind modul de acordare a concediului  şi  a indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului interzice angajatorului să dispună încetarea raporturilor de 
muncă  sau  de  serviciu  inclusiv  timp  de  şase  luni  după  revenirea  definitivă  a 
salariatului aflat în concediul de creşterea copilului.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) precizează, joi, că Ordonanţa 
de  urgenţă privind noul  mod de acordare  a  concediului  şi  a  indemnizaţiei  pentru 
creşterea  copilului  introduce  o  nouă  dispoziţie,  care  interzice  angajatorului  să 
dispună încetarea raporturilor  de muncă sau de serviciu inclusiv timp de şase luni 
după revenirea definitivă în unitate atât în cazul salariatei sau salariatului care se 
află în concediu pentru creşterea copilului, cât şi în cazul celor care se află în plata 
stimulentului de inserţie.

Documentul mai stabileşte că în toată perioada de concediu pentru creşterea copilului 
se face plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Totodată, perioadele de 
concediu se constituie ca şi perioade asimilat în sistemul asigurărilor de sănătate, al 
asigurărilor sociale şi al asigurărilor pentru şomaj.

"Perioadele  menţionate  anterior  constituie  vechime  în  muncă  şi  în  serviciu",  mai 
precizează MMFPS.

Ordonanţa de urgenţă mai prevede şi prelungirea concediului fără plată acordat după 
primele trei naşteri, respectiv după primii trei copii, de la trei la patru luni, pentru a 
transpune astfel prevederile Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010.

Mamele  vor  avea posibilitatea să  opteze şi  pentru  un concediu  de doi  ani  pentru 
creşterea copilului,  dar  cu o indemnizaţie maximă plafonată la  1.200 lei,  a decis 
Guvernul.

Premierul Emil Boc a anunţat, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului, că mamele 
vor putea opta pentru un concediu de creştere a copilului pentru o perioadă de doi 
ani, dar cu o indemnizaţie cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200 lei.

Întrebat ce se întâmplă cu mamele care intră în concediu post-natal şi, după perioada 
de concediu medical de 126 zile, intră în concediu de maternitate la sfârşitul lunii 
decembrie, ministrul Muncii, Ioan Botiş, prezent la conferinţa de presă susţinută de 
premierul Emil Boc, a răspuns că va conta doar data de naştere a copilului.
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El a precizat că din totalul celor 198.600 indemnizaţii aflate în plată, 87.473 sunt la 
nivelul minim de 600 lei, iar 3.438 urcă la plafonul maxim de 3.400. Intermediar, 
44.958 indemnizaţii sunt cuprinse între 600 şi 1.200 lei, iar 17.543 indemnizaţii se află 
în intervalul 1.200-2.000 lei.

 http://www.mediafax.ro/social/angajatii-nu-vor-putea-fi-concediati-in-primele-6-luni-dupa-
concediul-de-crestere-a-copilului-7796759 
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BĂSESCU:  SOLUŢIA  PRIVIND  INDEMNIZAŢIA  ŞI  CONCEDIUL  PENTRU  MAME  ESTE 
BUNĂ, ÎMPACĂ TOATE OPŢIUNILE 

MEDIAFAX, 8 DECEMBRIE 2010

Preşedintele Traian Băsescu a apreciat, miercuri seară, la TVR, că soluţia Guvernului 
privind  indemnizaţia  şi  concediul  pentru  creşterea  copilului  este  bună,  pentru  că 
previne deprofesionalizarea şi împacă toate opţiunile posibile.

 Băsescu a menţionat că soluţia Guvernului este una bună.

"În primul rând, are o variantă dinamică, cea care iniţial a fost prevăzută de Guvern, 
adică poţi să stai acasă doi ani în următoarele condiţii: indemnizaţie, în primul an, de 
la 600 minimum până la 3.400 de lei şi nimic începând din luna a 13-a, altfel spus, 
concediu  fără  plată.  În  acelaşi  timp,  această  variantă dinamică  spune că  dacă  în 
primele 12 luni mama decide să meargă să-şi reia activitatea, mai primeşte până la 
sfârşitul celor 24 de luni 500 de lei adiţional la salariul pe care îl primeşte", a adăugat 
preşedintele, apreciind că este vorba despre "o variantă care stimulează întoarcerea 
în câmpul muncii a mamei şi previne deprofesionalizarea".

Băsescu a mai spus că statul nu este în totalitate responsabil pentru copil şi că şi 
mama are partea ei de responsabilităţi.

"Responsabilitatea  este  împărţită.  Până  la  urmă,  nu  este  statul  responsabil  total 
pentru  copil.  Şi  mama  are  responsabilităţile  ei  şi  în  acelaşi  timp  rămâne  şi  cu 
responsabilităţi sociale importante, acelea de a se întoarce în câmpul muncii", a spus 
şeful statului.

Pe de altă parte, el a explicat că există şi "varianta statică" ce presupune un concediu 
de 24 de luni cu o indemnizaţie în funcţie de venitul din ultimul an, care variază între 
600 şi 1.200 de lei.

"Cred  că  au  fost  împăcate  toate  opţiunile.  Iar  mamele  vor  putea  opta",  a  spus 
preşedintele.

"În orice caz, în ultima vreme am observat că România nu mai are femei, are mămici. 
Şi nu mai are copii, are bebeluşi. Toată ţara asta a devenit o ţară de mămicuţe şi 
bebeluşi. Sunt femei care trebuie să aibă şansa reintegrării sociale după naştere şi 
veţi vedea că varianta dinamică va fi mult mai căutată de femei decât cea statică", a 
susţinut Băsescu.
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Preşedintele a spus că soţia sa a stat acasă trei luni după ce a născut, în cazul ambilor 
copii.

 http://www.mediafax.ro/politic/basescu-solutia-privind-indemnizatia-si-concediul-pentru-mame-
este-buna-impaca-toate-optiunile-vezi-aici-declaratiile-presedintelui-7793716

TRAIAN BĂSESCU ŞI SOŢIA SA AU VARIANTE DIFERITE ÎN LEGĂTURĂ CU PERIOADA 
PETRECUTĂ DE PRIMA DOAMNĂ ÎN CONCEDIU MATERNAL

ADEVĂRUL, 9 DECEMBRIE 2010

Mihaela Stoica

Şeful statului a declarat miercuri seara la postul public de televiziune că soţia sa, 
Maria Băsescu, s-a întors la muncă la trei luni după ce a născut, apreciind că soluţia 
Guvernului  privind indemnizaţia  şi  concediul  pentru creşterea copilului  este bună, 
pentru că previne deprofesionalizarea şi împacă toate opţiunile posibile.

Traian Băsescu a mai spus că a observat că în ultima vreme România nu mai are 
femei, ci mămici. "Toată ţara asta a devenit o ţară de mămicuţe şi bebeluşi. Sunt 
femei care trebuie să aibă şansa reintegrării sociale după naştere şi veţi vedea că 
varianta dinamică  va fi  mult  mai  căutată de femei  decât cea statică",  a susţinut 
Băsescu. 

El a dat un exemplu personal, spunând că soţia sa, Maria, a fost neintegrată în câmpul 
muncii doar trei luni la fiecare dintre cei doi copii.

"Guvernul a trebuit să se gândească la o variantă care să permită reintegrarea în 
câmpul muncii cât mai rapidă a mamei. Soţia mea a fost neintegrată în câmpul muncii 
trei luni. La ambii copii. Deci, nu am avut întotdeauna în România 24 de luni de ieşire 
din câmpul muncii", a arătat Băsescu, care a admis faptul că atunci erau alte vremuri.

Într-un interviu publicat în urmă cu câţiva ani în revista pentru femei "Tonica", Maria 
Băsescu,  soţia  preşedintelui,  afirma  că,  după  naştere,  a  renunţat  la  carieră  în 
favoarea familiei.

"După ce am născut, am decis să mă dedic fetelor. Pe vremea aceea, era destul de 
greu, post natalul însemna doar două luni şi nu am avut inimă să le trimit de la doar 
câteva luni la creşă. Am renunţat la serviciu şi de atunci m-am dedicat întru-totul 
familiei", afirma soţia preşedintelui.

http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Traian_Basescu_si_sotia_sa_Maria_au_variante_diferite_in
_legatura_cu_perioada_petrecuta_de_Prima_Doamna_in_concediu_material_0_386961862.html 
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FRANKS: FMI NU A IMPUS NICIO REDUCERE A CONCEDIULUI PENTRU MAME, CA ŞI 
CONDIŢIE PENTRU FINANŢARE 

MEDIAFAX, 10 DECEMBRIE 2010

FMI nu a impus nicio reducere a concediului de creştere a copilului  ca şi condiţie 
pentru finanţare, decizia aparţinând Guvernului, forţat să ia măsuri dificile cu privire 
la venituri şi  să facă reduceri drastice de cheltuieli,  susţine Jeffrey Franks, într-o 
scrisoare trimisă asociaţiilor de mame.

Documentul trimis, joi, de şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, reprezintă un 
răspuns la o scrisoarea din 3 decembrie semnată de Asociaţia  M.A.M.E.,  Asociaţia 
Mame  pentru  Mame,  Asociaţia  Tata,  La  Leche  League  România,  Asociaţia  pentru 
Naşterea Naturală şi Alăptare, Asociaţia pentru Comunicare Non-violentă, precum şi 
de  comunităţile  online  miresici.ro,  despre  copii.com,  babycafe.ro  şi  feminism-
romania.ro.

În scrisoarea din 3 decembrie, reprezentanţii societăţii civile au făcut un apel la FMI 
de reconsiderare a poziţiei cu privire la relaţia dintre misiunea FMI în România şi 
măsurile vehiculate, la acel moment, de Guvernul român, se arată într-un comunicat 
de presă de vineri al Asociaţiei M.A.M.E..

Jeffrey  Franks  spune,  în  scrisoarea  trimisă  ONG-urilor,  că  România  trece  printr-o 
gravă criză economică, fapt ce a forţat Guvernul să adopte măsuri dificile cu privire la 
venituri şi să facă reduceri drastice de cheltuieli.

"Noi, Fondul Monetar Internaţional, am ajutat în realizarea unei atenuări a efectelor 
acestei crize oferind sprijin financiar ţării şi consiliere guvernului pentru a îmbunătăţi 
eficienţa operaţiunilor  pe care le  desfăşoară. Ca parte din dorinţa de a genera o 
eficienţă  şi  mai  mare,  guvernul  şi-a  revizuit  programul  de cheltuieli.  Din  păcate, 
multe  din  aceste  măsuri  sunt  ineficiente  -  alocă  resurse  unor  familii  mai  bine 
poziţionate  financiar,  în  acelaşi  timp  neoferind  destul  ajutor  unor  familii  foarte 
nevoiaşe. Sprijinim în mod ferm eforturile guvernului de a îmbunătăţi modul în care 
este acordată asistenţa socială pentru ca aceste inechităţi să fie luate în considerare", 
arată Franks în documentul citat.

Referitor la decizia Guvernului de a revizui reglementările referitoare la concediul de 
creştere a copilului, Franks arată că, în România, Executivul oferă sprijin pe parcursul 
unei perioade mai lungi decât în alte ţări europene.
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"Mai mult decât atât, având în vedere faptul că acest concediu are o indemnizaţie 
bazată pe salariile anterioare, mai mult din acest sprijin financiar merge către femei 
care au un venit mai mare. Privind din nou către eforturile de a stabili o echitate, 
este  potrivit  să  fie  găsite  metode  care  să  aloce  beneficii  în  cadrul  concediului 
maternal acelor familii care au cea mai mare nevoie, armonizând treptat beneficiile 
din această ţară cu cele ce se acordă în Uniunea Europeană", mai arată Franks în 
scrisoarea trimisă ONG-urilor.

Şeful misiunii FMI în România a ţinut să sublinieze faptul că FMI nu a impus Guvernului 
nicio reducere a concediului de creştere a copilului.

"Acestea fiind spuse, aş dori să subliniez faptul că FMI nu a impus nicio reducere a 
concediului  maternal  ca  şi  condiţie  pentru  programul  nostru  curent  de  finanţare. 
Decizia  asupra  modului  în  care  sunt  reformate  cheltuielile  este  una  suverană  şi 
respectăm deciziile guvernului în aceste situaţii", a arătat Jeffrey Franks.

Acesta s-a referit şi la problema numărului limitat de creşe din România, propunând 
reprezentanţilor  societăţii  civile  să  participe  la  înfiinţarea  unor  "cooperative"  de 
îngrijire a copiilor, evidenţiindu-le o oportunitate de afaceri.

"Suntem conştienţi de problema numărului limitat de creşe din România, lucru care 
face dificilă acordarea de asistenţă copiilor între un an şi trei ani. În alte ţări, astfel 
de lipsuri au fost abordate ca şi ocazii pentru diverse afaceri, permiţând unor mame 
să ia în grijă şi pe copiii altora, beneficiind de supervizare şi posibil ajutor din partea 
guvernului. Iniţiativele de a îmbunătăţi opţiunile pentru asistenţa acordată copiilor 
(precum înfiinţarea unor "cooperative" de îngrijire a copiilor) de către organizaţii non-
guvernamentale, precum este şi a dumneavoastră, reprezintă un pas important către 
îmbunătăţirea situaţiei mamelor din România", mai arată Franks.

Oficialul  FMI  a  încheiat  spunând  că  acordă  o  mare  importanţă  dialogului  cu 
reprezentanţii societăţii civile din România şi că speră la continuarea schimbului de 
opinii cu aceştia.

Guvernul a aprobat, în 8 decembrie, Ordonanţa de urgenţă care reglementează noul 
mod de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului începând 
cu data de 1 ianuarie 2011.

Potrivit noului act normativ, mamele vor avea posibilitatea să opteze şi pentru un 
concediu de creştere a copilului pentru o perioadă de doi ani, dar cu o indemnizaţie 
cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200 lei.

Surse politice declarau în 2 decembrie, la finalul unei reuniuni a liderilor Coaliţiei, că 
Fondul Monetar Internaţional a solicitat Guvernului ca durata concediului de creştere 
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a copilului să fie redusă la un an, iar indemnizaţia lunară să fie cuprinsă între 600 şi 
1.000 de lei.

"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", susţineau atunci sursele citate.

 http://www.mediafax.ro/social/franks-fmi-nu-a-impus-nicio-reducere-a-concediului-pentru-mame-ca-
si-conditie-pentru-finantare-7801054 
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MAMELE AU ÎNCHEIAT PROTESTUL DE LA SEDIUL GUVERNULUI 

MEDIAFAX, 8 DECEMBRIE 2010

Protestul de la sediul Guvernului la care au participat, miercuri, peste 50 de mame cu 
copii,  precum  şi  femei  însărcinate  s-a  încheiat  după  două  ore,  acestea  cerând 
Executivului să menţină perioada de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului 
la doi ani.

În timpul protestului, mamele au strigat "Boc, lasă-ne banii, vreau să stau cu mami", 
"La un an sunt prea mic, încă mai sug lăptic", "Boc, Boc, nu uita, noi îţi plătim pensia", 
"N-avem creşe, n-avem bone" şi au afişat un banner pe care scria "Luaţi banii de la 
şpăgari, nu de la copii sugari".

"Nu se ştie ce se va întâmpla cu cele trei categorii  care sunt afectate de această 
propunere, respectiv gravidele care vor naşte după 1 ianuarie, mămicile care la 1 
ianuarie termină cele 42 de zile de concediu postnatal şi mămicile care au al doilea 
copil imediat. Pentru aceste trei categorii, în contextul în care ar fi agreată această 
propunere, trebuie să ne gândim la soluţii", a declarat, miercuri, preşedinţele onorific 
al Asociaţiei "Mame pentru Mame", Vania Limban.

Preşedintele  Asociaţiei  "Mame pentru  Mame",  Ana  Mihăiţă,  a  spus  că  au  decis  să 
protesteze pentru că sunt nemulţumite atât de decizia de reducere a perioadei de 
acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului, cât şi de menţinerea limitei maxime 
de 3.400 de lei pe lună şi după 1 ianuarie 2011.

Ana Mihăiţă a precizat că anunţul Guvernului de reducere a perioadei de acordare a 
indemnizaţiei de creştere a copilului reprezintă o lovitură pentru viitoarele mame, 
inclusiv pentru femeile care au rămas însărcinate la sfârşitul lunii noiembrie.

Ea  a  mai  spus  că  mamele  vor  ca  guvernanţii  "să  nu  se  atingă"  de  prevederile 
anterioare referitoare la perioada de acordare a indemnizaţiei şi de limitele acesteia. 
Ana Mihăiţă a adăugat că după 1 ianuarie 2011 limita maximă a indemnizaţiei ar fi 
trebui să revină la 4.000 de lei pe lună, aşa cum Guvernul a promis în luna iulie, când 
a decis diminuarea acesteia cu 15 la sută.

Preşedintele Asociaţiei "Mame pentru Mame" a mai spus că în cazul în care guvernanţii 
trebuie  să  ia  neapărat  asemenea măsuri,  să  le  aplice  peste nouă luni,  pentru  ca 
femeile  care au  rămas  deja însărcinate  şi  şi-au  făcut  un  plan  financiar  să  nu fie 
afectate de aceast act normativ.
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În  timpul  protestului  mamelor,  la  Guvern  au  venit  miniştrii  Finanţelor  şi  Muncii, 
Gheorghe Ialomiţianu şi  Ioan Botiş, care au discutat cu premierul Emil Boc despre 
indemnizaţia de creştere a copilului. În clădirea Guvernului s-a aflat şi liderul UDMR, 
vicepremierul Marko Bela.

 http://www.mediafax.ro/social/mamele-au-incheiat-protestul-de-la-sediul-guvernului-7791999 
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CÂŢI TĂTICI SUNT ÎN CONCEDIU "MATERNAL"

ROMÂNIA LIBERĂ, 8 DECEMBRIE 2010

de MARIA COCU Iț

În urmă cu ceva timp se întâmpla foarte rar ca un bărbat să stea acasă cu copilul în 
locul soţiei, dar acum tot mai mulţi tătici aleg să rămână în concediul de creştere al 
copilului, scrie realitatea.net.

Doar în Bucureşti sunt 2.416 bărbaţi care se află în concediu de creştere a copilului 
sub  doi  ani,  conform  datelor  furnizate  de  Agenţia  Naţională  de  Prestaţii  Sociale 
(ANPS).

În  total,  în  Capitală  sunt  26.187  de  beneficiari  ai  indemnizaţiei  de  creştere  a 
copilului, atât femei cât şi bărbaţi, care încasează 36,7 milioane lei. Asta înseamnă că 
peste 9% din beneficiarii indemnizaţiei de creştere a copilului sunt bărbaţi.

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/f  amilie/cati-tatici-sunt-in-concediu-maternal-208921.html   
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VIITOARE MAME DISPUSE SĂ SACRIFICE SĂNĂTATEA PRUNCILOR

EVENIMENTUL ZILEI, 10 DECEMBRIE 2010

Autor:  Ramona Dragomir

Măsurile  anunţate  de  guvern  privind  modul  de  acordare  a  indemnizaţiei  şi  a 
concediului pentru creşterea copilului au provocat panică în rândul viitoarelor mame.

Iar anunţul făcut de ministrul muncii, Ioan Botiş, potrivit căruia "noile prevederi se 
vor aplica doar în cazul copiilor născuţi începând cu 1 ianuarie 2011" a dus la extrem 
isteria generală. 

Disperate  să  beneficieze,  pe  ultima  sută  de  metri,  de  prevederile  actualei  legi 
(concediu de creştere a copilului de doi ani şi o indemnizaţie egală cu 75% din media 
veniturilor pe ultimele 12 luni - n.r.), zeci de viitoare mame, aflate în ultimele luni 
de  sarcină,  şi-au  luat  cu  asalt  medicii  ginecologi  pentru  a  recurge  la  operaţii  de 
cezariană,  prin  care  şi-ar  putea  aduce  pe  lume  pruncii  până  cel  târziu  pe  31 
decembrie anul acesta. Chiar dacă, astfel de intervenţii presupun riscuri enorme, în 
primul rând, pentru cei mici. 

"În  ultimele  două  zile,  au  venit  patru  mămici  şi  m-au  rugat  să  le  programez  la 
cezariană înainte de 31 decembrie. Aveau între şapte şi opt luni de sarcină. Le-am 
refuzat, aşa că au plecat de la mine cu tot cu fişele medicale. Mi-au spus că se duc la 
alţi me dici, care au acceptat să le bage în sala de operaţie", a mărturisit, ieri, un 
medic ginecolog, sub protecţia anonimatului.

Şi,  spre surprinderea medicilor,  mare parte dintre mamele  care le-au cerut  să  le 
grăbească naşterea sunt femei  cu studii  superioare,  care au o carieră şi  un venit 
stabil. 

"Cele  mai  multe cereri  au  venit  din  partea pacientelor  cu  studii  superioare  şi  un 
salariu destul de mare. Am avut trei astfel de solicitări în ultimele zile", a explicat alt 
medic. Iar specialiştii spun că riscurile la care se expun mamele care cer să nască 
înainte de termen sunt majore şi, în plus, cezariana nu e indicată în orice situaţie.

Radu  Vlădăreanu,  medic  primar  obstetrică-ginecologie  la  Spitalul  Universitar  de 
Urgenţă "Elias" din Bucureşti, spune că nu a avut încă solicitări să facă cezariană unor 
gravide înainte de termen, dar se aşteaptă la asta. 

"Colegi de-ai mei cred că deja au primit. Luăm în calcul femeile care au termen să 
nască în primele 10 zile ale anului. Pentru cele cu termen după 15 ianuarie nu e 
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indicat să se apeleze la o astfel de metodă", explică medicul, care ţine să precizeze 
că "nu se poate apela la cezariană ca la măcelărie".

"Nu ne-am gândit că mamele şi-ar pune în pericol viaţa" 

"Riscurile  la  care  e  supus  un  copil  născut  înainte  de  termen  sunt  prematuritate 
(sechele  neurologice,  neuromotorii,  comportamentale,  vizuale).  Neadaptarea 
sistemului respirator al copilului provocat de imaturitatea dezvoltării lui poate cauza 
inclusiv deces", avertizează Vlădăreanu. 

Şi  profesorul  Ioan  Muntean,  medic  primar  obstetrică-  ginecologie  la  Clinica 
Universitară  de  obstetrică  şi  gine  cologi  Bega-Timişoara  avertizează  că  "oricine 
intenţionează să ceară să nască înainte de termen trebuie să ia în calcul anumite 
aspecte: dacă cezariana se face cu una-două săptămâni înainte de termen, nu există 
riscuri notabile, însă dacă intervenţia se face înainte de 32 de săptămâni sarcină este 
crimă curată".

"Ne-am gândit că e posibil ca unele mame să-şi grăbească naşterea, dar nu că-şi vor 
pune în pericol viaţa sau pe cea a copilului", şi-au argumentat iniţiativa legislativă 
oficialii Ministerului Muncii. (Au contribuit Antoaneta Etves, Oana Crăciun) 

Creşe de 100.000 de euro 

Unităţile antepreşcolare promise de guvern le-ar convinge pe mame să revină la 
muncă 

Antoaneta Etves

Ca să-şi justifice hotărârea de reducere a concediului de creştere a copilului şi, după 
caz, a indemnizaţiei, guvernanţii le oferă părinţilor o variantă care, în ochii lor, i-ar 
determina să-şi scurteze de bunăvoie perioada în care rămân acasă cu cei mici: creşe 
cu o capacitate de minium 20 de copii, în valoare de cel puţin 100.000 de euro. 

Astfel, specialiştii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) au pus deja 
pe hârtie un proiect tip de creşă, ce va fi aplicat la nivel naţional. "Este vorba despre 
un program- tip, realizat modular, cu standarde de cost stabilite. Un modul reprezintă 
spaţiul  construit  pentru  un  număr  de  20  de  copii,  iar  preţul  de  referinţă  pentru 
realizarea acestuia va fi de aproximativ 100.000 euro, fără TVA", a explicat ministrul 
Elena Udrea.
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Banii ar ajunge pentru o grădiniţă cu 100 de copii 

În timp ce ministrul susţine că, în Capitală, doar 2.000 de copii din totalul de 59.000 
vor avea nevoie de un loc într-o creşă - ceilalţi 57.000 de micuţi fiind crescuţi de 
bunici  sau  bone  -,  autorităţile  spun  că  nu  fac  faţă  cererilor  părinţilor  care  se 
adresează creşelor. 

În  plus,  edilul-şef  al  Capitalei,  Sorin  Oprescu,  susţine  că,  în  Bucureşti,  ar  fi 
aproximativ 100.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 4 ani. Iar când vinde vorba 
despre sumele ce ar urma să fie alocate de Ministerul Dezvoltării construirii de noi 
creşe, specialiştii în construcţii au o singură concluzie: risipă. În opinia acestora, cu 
aproximativ 100.000 de euro fără TVA s-ar putea ridica un imobil care ar putea găzdui 
aproximativ 100 de copii, nu doar 20. 

"Dacă le faci sală de sport şi finisaje de lux, ajungi la banii ăştia. Dacă se construieşte 
modest,  mai  ales  că  preţurile  materialelor  şi  ale  manoperei  au  scăzut  din  cauza 
crizei, poţi ridica un imobil cu demisol, parter şi mansardă, şi să-l predai la cheie, cu 
aproximativ  60.000  de  euro",  a  explicat  Sebastian  Pop,  patronul  unei  firme  de 
construcţii.

Şi Ioan Herman, inginer-constructor, este de părere că suma este "un pic cam mare": 
"Dacă se construia în 2007, când era boom imobiliar, atât costa. Acum, nu are cum să 
coste atât construirea unui imobil" . Dincolo de asta însă, "necesitatea înfiinţării unor 
noi creşe este evidentă, având în vedere faptul că în Bucureşti sunt doar 17 creşe în 
sistem public şi chiar mai puţine în sistem privat", după cum a precizat primarul Sorin 
Oprescu.

Doar doi copii bucureşteni din zece au loc la creşă 

Iar problema locurilor prea puţine în creşe nu este doar a Capitalei. Părinţii din toată 
ţara dau o luptă crâncenă pentru a obţine un loc într-o creşă pentru be beluşii lor. La 
Constanţa, pe 1 septembrie 2010, s-au înscris peste 600 de copii pe 350 de locuri în 
creşe. În Baia-Mare sunt doar 190 de locuri în cele patru creşe existente, iar cererea 
este cel puţin dublă, spun autorităţile.

Şi în Braşov, reprezentanţii primăriei au explicat că anul acesta s-au înregistrat de 
două ori mai multe cereri decât locurile disponibile. "Am făcut cerere în aprilie 2010 
pentru septembrie 2010. Nu am avut noroc şi a trebuit să las copilul cu o bonă, pentru 
a mă putea întoarce la muncă", spune Ioana Baboianu. Şi în situaţia ei sunt sute de 
mămici din Braşov. La Iaşi, există un deficit de aproape 500 de locuri. Nici la Sibiu 
situaţia nu este mai roz: rămân anual acasă peste 100 de copii. 
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400 de unităţi noi, în 2011 

"Suntem pregătiţi să construim, în anul 2011, 400 de creşe", a mai arătat Elena Udrea, 
arătând că autorităţile locale vor trebui să pună la dispoziţia MDRT terenurile pe care 
vor urma să se ridice imobilele cu această destinaţie. Aceştia mai au misiunea de a 
informa Ministerul Dezvoltării, până pe 15 ianuarie 2011, care este numărul de locuri 
de care au nevoie în creşe.

PROMISIUNI. Copiii ai căror părinţi nu au bani pentru bonă şi nici bunicii aproape şi-ar 
găsi un loc în creşă peste câţiva ani, promit demnitarii

AFACERI "ÎN SCUTECE" 

40.000 de euro pentru a da startul unei creşe particulare

Andreea Archip 

Copii  se vor naşte mereu, iar mame ocupate vor fi  întotdeauna. Acestea par a fi 
argumente suficiente  pentru  a  pune pe roate  o  unitate  antepreşcolară.  Şi  totuşi, 
lucrurile nu sunt atât de simple. De la efortul financiar, care ar trebui să se ridice la 
aproximativ 40.000 de euro, drumurile de la o instituţie a statului la alta pentru a 
obţine aprobări, căutarea personalului calificat care să ştie, într-adevăr, cum să se 
poarte cu prichindeii la lungul drum al promovării până când părinţii încep să intre cu 
ţâncii în braţe pe poarta creşei, toate ar putea să-l descurajeze şi pe cel mai hotărât 
afacerist. 

Inspecţia  Sanitar-Veterinară  şi  Inspectoratul  Teritorial  al  Muncii  sunt  două  dintre 
instituţiile care emit autorizaţii  pentru înfiinţarea unei unităţi ce oferă servicii  de 
babysitting,  aşa  cum  sunt  denumite  creşele.  Totodată,  sunt  necesare  şi  acte  de 
autoritate privind apărarea împotriva incendiilor. 

Amortizarea investiţiei în doi ani 

Dacă toate acestea sunt puse la punct, următorul pas ar fi scotocitul prin buzunare 
după  bani  pentru  investiţii.  "Pentru  început,  la  lansarea  creşei,  ai  nevoie  de  un 
minimum de aproximativ  20.000 de euro,  pentru  amenajare,  mobilier,  material  e 
ducativ-recreativ,  investiţii  în  spaţiu  pentru  realizarea  condiţiilor  solicitate  de 
diversele organe de control, amenajarea spaţiului de joacă. Şi îţi mai trebuie încă o 
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dată  pe  atât,  suma care  cuprinde:  promovare  (internet,  outdoor),  recrutare,  trai 
ning, chirii, salarii, costuri o peraţionale până la atingerea break-even point (punctul 
în care cheltuielile sunt egale cu vânzările - n.r.)", a explicat Amalia Georgescu, de la 
Amalia Kindergarten, din Capitală. Potrivit acesteia, cu o promovare pe măsură şi cu 
servicii de calitate, amortizarea in vestiţiei se poate face şi în doi ani.

Un adevărat examen este însă recrutarea personalului potrivit. "Este greu să găseşti 
personalul potrivit cu cerinţele părinţilor din punctul de vedere al responsabilităţii, 
corectitudinii, empatiei, apropierii faţă de cei mici, dar şi al pregătirii în educaţia 
copiilor. (...) Pe de altă parte, o echipă bună, motivată, face minuni: o atmosferă de 
joacă şi lucru pe care mulţi părinţi şi-o doresc pentru copiii lor", a completat Amalia 
Georgescu. 

PROIECT CONTROVERSAT 

Bonele profesioniste, greu de creat într-un an 

Oana Crăciun 

Legea bonelor, repusă pe tapet de actualul executiv, este una dintre soluţiile pentru 
mamele vizate de noul tip de concediu maternal, care vor să revină la muncă după un 
an. Astfel, proiectul prevede că, pentru a fi bonă sau babysitter, o persoană trebuie 
să fi absolvit cel puţin zece clase, să aibă minimum 18 ani, o sănătate bună şi să fi 
trecut cu brio evaluarea socio-psihologică, făcută o dată pe an. 

Condiţii dure pentru atestat 

În  plus,  se  cer  "cursuri  de  formare  organizate  de  stat  sau  de  furnizori  privaţi, 
autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare profesională a Adulţilor (CNFPA)", dar şi un 
Registru cu toate locurile de muncă avute anterior.

Bonele vor putea munci ca persoană fizică autorizată (PFA) sau cu contract de muncă. 
În plus, o bonă nu poate avea cazier, familie cu probleme, acuzaţii de a bandon sau 
adicţii faţă de alcool şi droguri. Cât despre cele angajate de stat, acestea nu pot fi 
pensionare. 

Proiectul de lege menţine şi o "portiţă" destinată mamelor după expirarea concediului 
de creştere a copilului: dacă îndeplinesc condiţiile de bonă, ele îşi pot deschide mici 
creşe, acasă la ele sau la un alt părinte, pentru maximum patru copii, dacă aceştia au 
între 3 luni  şi  6  ani,  sau cel  mult  şase copii,  dacă au peste 6 ani.  Însă,  părerea 

23



generală, împărtăşită de societatea civilă, este că acest nou sistem - cu bone şi creşe 
de calitate - nu va fi la îndemâna mamelor într-un an. 

"Acest corp profesionist de bone nu poate fi gata într-un an, nu sunt suficienţi bani să 
le şcolarizezi, iar ele n-au destui bani. Oricum, acum pe piaţă doar o treime trec de 
toate  testele  şi  sunt  apte  să  fie  bone",  spune  Antoaneta  Istrate,  preşedintele 
Asociaţiei Române a Agenţiilor pentru Servicii Casnice. 

Nici Ileana Savu, fosta şefă de la Protecţia Copilului şi iniţiatoarea proiectului, nu 
crede că este un termen rezonabil. "Legea trebuia dată din 2009, e nevoie de timp ca 
să creezi servicii de calitate. Cum gândisem noi, nevoia ar fi fost acoperită cu cei 
aproape 7.000 de asistenţi maternali care urmau să fie dis ponibilizaţi", explică Savu. 

PROPUNERI 

Firmele de bone rămân pe poziţii

Proiectul de lege privind serviciile de îngrijire a copilului pe timpul zilei - creat în 
2009 şi introdus în parlament anul acesta de Roberta Anastase - le acordă bonelor 
acreditate dreptul de a-şi găsi singure familii pentru care vor lucra cu contract de 
prestări servicii, o posibilă concurenţă pentru firmele specializate de recrutare.

Mai mult, aceste companii ar urma să "răspundă solidar pentru activitatea desfăşurată 
de babysitter", mai arată proiectul. Însă preşedintele Asociaţiei Române a Agenţiilor 
pentru Servicii Casnice, Antoaneta Istrate, spune că nu-şi simte afacerea ameninţată, 
dar nici nu este de acord să răspundă pentru faptele bonei. "Să-şi facă asigurare de 
malpraxis, cum e în cazul doctorilor", explică ea. "Oricum, nu mă simt ameninţată. 
Cursurile  de  formare acreditate  costă,  şi  multe  dintre  bone  nu  au  bani.  În  plus, 
părinţii se simt mai în sigu ranţă când angajează o bonă prin firmă. Vin la noi multe 
femei care au încercat mai întâi să-şi caute singure o familie şi nu au reuşit", este de 
părere Istrate. 

Din  păcate,  ca  asociaţie  în  domeniu,  nu  au  fost  consultaţi  deloc  de  iniţiatorii 
proiectului de lege, conchide aceasta. (Oana Crăciun)

http://www.evz.ro/detalii/stiri/viitoare-mame-dispuse-sa-sacrifice-sanatatea-pruncilor-915234.html 
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POLITICĂ

LEGEA PENSIILOR, ADOPTATĂ DE PARLAMENT. BĂRBAŢII SE VOR PENSIONA LA 65 
DE ANI, FEMEILE LA 63 

MEDIAFAX, 7 DECEMBRIE 2010

Legea pensiilor,  reexaminată la solicitarea şefului  statului,  prin care se stabileşte 
vârsta standard de pensionare de 63 de ani la femei şi de 65 de ani la bărbaţi, a fost 
adoptată, marţi, de plenul Camerei Deputaţilor.

Legea a fost adoptată, prin apel nominal, cu 172 de voturi "pentru".

Singurul  articol  modificat,  faţă de varianta iniţială  adoptată, este cel  referitor  la 
vârsta de pensionare.

Camera Deputaţilor este forul decizional în privinţa acestui act normativ.

http://www.mediafax.ro/politic/legea-pensiilor-adoptata-de-parlament-barbatii-se-vor-pensiona-la-
65-de-ani-femeile-la-63-7787903
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DISCUTĂ ÎN 15 DECEMBRIE SESIZAREA PNL PRIVIND 
LEGEA PENSIILOR 

MEDIAFAX, 9 DECEMBRIE 2010

Curtea Constituţională  ia  în  discuţie în  15 decembrie sesizarea PNL privind Legea 
pensiilor adoptată de deputaţi după admiterea cererii preşedintelui de reexaminare, 
principalul  argument  de  neconstituţionalitate  referindu-se  la  discriminarea  între 
femei şi bărbaţi la sistemul de cotizare.

Sesizarea,  formulată  de  55  de  parlamentari  PNL,  a  fost  depusă  la  Curtea 
Constituţională miercuri seară.

Deputatul  PNL  Eugen  Nicolăescu  declara,  marţi,  că  grupul  liberal  din  Camera 
Deputaţilor a decis să conteste la Curtea Constituţională Legea privind sistemul unitar 
de  pensii.  Nicolăescu  spunea  că  principalul  argument  de  neconstituţionalitate  se 
referă la discriminarea între femei şi bărbaţi la sistemul de cotizare.

"În acest moment, legea este, din punctul nostru de vedere, clar neconstituţională, 
după  această  lege  femeile  vor  avea  o  pensie  mai  mică  decât  bărbaţii",  preciza 
deputatul PNL.

Nicolăescu adăuga că precizarea făcută de ministrul Ioan Botiş cu privire la corectarea 
diferenţierii  de  vârstă  de  pensionare  cu  stagiul  de  cotizare  este  prevăzută  într-o 
anexă la Legea pensiilor.

Legea pensiilor,  reexaminată la solicitarea şefului  statului,  prin care se stabileşte 
vârsta standard de pensionare de 63 de ani la femei şi de 65 de ani la bărbaţi, a fost 
adoptată  marţi,  de  plenul  Camerei  Deputaţilor.  Legea  a  fost  adoptată,  prin  apel 
nominal, cu 172 de voturi "pentru".

Singurul  articol  modificat,  faţă de varianta iniţială  adoptată, este cel  referitor  la 
vârsta de pensionare.

În  6  octombrie,  Legea  sistemului  unitar  de  pensii  publice  a  fost  declarată 
constituţională de către Curtea Constituţională, care a respins sesizările formulate 
atunci de PNL şi PSD+PC.

Curtea Constituţională a considerat că dispoziţiile Legii pensiilor prin care se instituie 
egalizarea vârstei de pensionare între bărbaţi şi femei nu este contrară prevederilor 
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Constituţiei,  iar opoziţia faţă de aceasta ar semnifica opunerea unui curent social 
care are o amploare internaţională.

Deşi  Legea  pensiilor  a  fost  declarată  constituţională,  în  7  octombrie  preşedintele 
Traian Băsescu anunţa că retrimite Parlamentului Legea sistemului unitar de pensii 
publice, solicitând stabilirea vârstei standard de pensionare la 63 de ani pentru femei.

Băsescu  menţiona  că  legea  a  venit  la  promulgare  după  ce  a  fost  declarată 
constituţională de către Curtea Constituţională şi a fost semnată de ambii preşedinţi 
ai  Camerelor  Parlamentului.  "Din  punct  de  vedere  al  legalităţii,  nu  am  nicio 
observaţie asupra legii", preciza Traian Băsescu.

El spunea însă că la nivelul Administraţiei Prezidenţiale a fost analizată legea, iar la 
articolul 53 alineatul 1 a constatat că se instituie vârsta standard de pensionare la 
femei şi bărbaţi la 65 de ani.

Preşedintele Băsescu a precizat, însă, că nu poate să nu analizeze realităţile socio-
economice şi să constate că femeile au o situaţie mult mai grea decât bărbaţii.

Un alt argument invocat de Băsescu a fost că noua lege creşte vârsta de pensionare 
pentru bărbaţi cu trei ani, de la 62 la 65 de ani, în timp ce pentru femei cu şapte ani, 
de la 58 la 65 de ani.

 http://www.mediafax.ro/social/curtea-constitutionala-discuta-in-15-decembrie-sesizarea-pnl-privind-
legea-pensiilor-7795785 
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PSD A CONTESTAT LEGEA PENSIILOR LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

HOTNEWS.RO, 10 DECEMBRIE 2010 

Partidul Social  Democrat a depus vineri o contestatie la Curtea Constitutionala pe 
Legea pensiilor, a declarat purtatorul de cuvant al partidului, Radu Moldovan, citat de 
Agerpres.

Potrivit acestuia, sesizarea se fundamenteaza pe doua motive, unul pe procedura prin 
care se invoca faptul ca presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, a supus 
la  vot  in  plen  nu  numai  cererea  de  reexaminare  a  Legii  pensiilor  transmisa  de 
presedintele Traian Basescu cat si Legea in integralitatea ei, "ceea ce nu trebuia".

"A doua motivatie a sesizarii PSD o reprezinta discriminarea, pentru ca reducandu-se 
varsta de pensionare la femei la 63 de ani, fata de 65 cum era legea initiala, ar fi 
trebuit sa se modifice si anexa in care este prevazut stagiul de contributie", a mai 
spus Moldovan.

Camera Deputatilor a adoptat marti, 7 decembrie, in calitate de camera decizionala, 
cererea de reexaminare transmisa de seful statului cu privire legea pensiilor, in care 
se prevede ca varsta de pensionare la femei sa fie de 63 de ani, iar la barbati de 65 
de ani.

Guvernul  a  aprobat  pe  10  februarie  proiectul  de  Lege  privind  sistemul  unitar  de 
pensii, care, dupa ce a fost adoptata de Parlament si a fost declarata constitutionala 
de catre Curtea Constitutionala, a fost retrimisa la Parlament de catre presedintele 
Traian Basescu, in data de 7 octombrie, acesta considerand ca varsta standard de 
pensionare pentru femei ar trebui sa fie de 63 de ani si nu de 65 de ani cum stabilea 
initial actul normativ. 

Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate pe 15 decembrie si sesizarea depusa de 
53 de deputati PNL privind neconstitutionalitatea unor articole din legea pensiilor.

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8117073-psd-contestat-legea-pensiilor-curtea-constitutionala.htm 
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LIA OLGUŢA VASILESCU: FEMEILE SUNT DISCRIMINATE PRIN LEGEA PENSIILOR      

ZIARE.COM, 12 DECEMBRIE 2010

Senatorul  PSD  Olguta  Vasilescu  a  declarat,  duminica,  la  Craiova,  ca  femeile  sunt 
discriminate de prevederile Legii pensiilor, in forma promulgata de Parlament, drept 
urmare PSD o va ataca la CCR.

Social democrata sustine ca sunt discriminate femeile din cauza ca se vor pensiona la 
63 ani si vor beneficia de retributii mai mici decat barbatii, informeaza Mediafax.

"Este un aspect pe care il vom ataca la Curtea Constitutionala, respectiv s-a aprobat 
deja ca 63 de ani sa fie varsta de pensionare la femei si 65 de ani la barbati, insa nu 
s-a modificat si stagiul de cotizare. Practic, femeile care vor iesi la varsta legala de 
pensionare de 63 de ani vor avea o pensie mult mai mica decat cea a barbatilor. Este 
vorba de o discriminare", a spus Olguta Vasilescu.

Senatorul PSD mai sustine ca in forma promulgata femeile vor beneficia de pensii mai 
mici ca barbatii, desi se vor pensiona la varsta legala.

"Am hotarat sa facem o discriminare pozitiva in cazul femeilor pe considerentul ca 
sunt mame si ca oricum muncesc de doua ori mai mult decat barbatii, dar asta nu 
inseamna sa mergem si pe o discriminare negativa care inseamna ca femeile, desi ies 
la o varsta de pensionare care este aproape similara cu cea a barbatilor, vor avea o 
pensie mai mica", a mai spus senatorul PSD. 

Legea pensiilor,  reexaminata la solicitarea sefului  statului,  prin care se stabileste 
varsta standard de pensionare de 63 de ani la femei si de 65 de ani la barbati, a fost 
adoptata marti, de plenul Camerei Deputatilor.

http://www.ziare.com/pensii/legea-pensiilor/lia-olguta-va  silescu-femeile-sunt-discriminate-prin-  
legea-pensiilor-1061796 
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COMISIA DE BUGET A DISCUTAT DESPRE LEGALIZAREA PROSTITUŢIEI, AVIZUL LA 
PROIECTUL LUI PRIGOANĂ, AMÂNAT

ROMÂNIA LIBERĂ, 7 DECEMBRIE 2010

de DANA ILIE 

Reprezentanţii Guvernului şi ai Patriarhiei au discutat în contradictoriu cu deputatul 
PDL  Silviu  Prigoană,  în  şedinţa  de  marţi  a  Comisiei  pentru  buget-finanţe,  privind 
oportunitatea  legalizării  prostituţiei,  decizia  senatorilor  privind avizarea  iniţiativei 
legislative în acest sens fiind amânată, potrivit Mediafax. 

În cursul dezbaterilor, iniţiatorul proiectului de lege, deputatul PDL Silviu Prigoană, a 
arătat că în cazul prostituţiei situaţia a scăpat de sub control.

El a menţionat un studiu al Academiei Române, spunând că acesta arată că este un 
fenomen de masă, 1% din populaţia României practicând prostituţia.

Prigoană a susţinut că în România există 6000 de femei nimfomane şi 5000 de bărbaţi 
bolnavi de priapism care sunt predispuşi să se prostitueze.

Întrebat de secretarul Comisiei, senatorul PNL Marian Musteţea, dacă el ar accepta ca 
un copil al lui să practice această profesie, Prigoană a răspuns afirmativ, cu condiţia 
ca respectivul copil să fie nimfoman sau să sufere de priapism.

"Dacă copilul ar suferi de această boală, aş prefera să lucreze într-un cadru legalizat 
şi nu ca sclavul unui peşte", a arătat democrat-liberalul.

Prigoană a menţionat că legalizarea prostituţiei ar fi utilă şi pentru segmentul de 5% 
din populaţie reprezentat de persoanele cu dizabilităţi sau timide care riscă să devină 
homosexuali şi lesbiene pentru că au o "«anumită emoţie» pentru a duce la bun sfârşit 
o relaţie".

El s-a declarat nedumerit de ce, după 70 de ani de la momentul când a fost legalizată 
prima dată prostituţia în România, oamenii nu pot să înţeleagă rolul social al unei 
astfel de reglementări.

Potrivit deputatului, prostituţia nu va putea fi ţinută sub control în condiţiile în care 
fapta  nu  va  mai  constitui,  potrivit  viitorului  Cod  penal,  faptă  penală,  ci  doar 
contravenţie.
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"Fenomenul e prezent printre noi, dar nu vrem să recunoaştem", a spus el, adăugând 
că un raport al Ministerului de Interne indică existenţa unui număr de 800 de astfel 
"aşezăminte" pe teritoriul României.

Democrat-liberalul  a  spus  că  iniţiativa  sa  legislativă  reprezintă  o  traducere  şi 
adaptare a legii germane privind practicarea prostituţiei, care se aplică din anul 2002.

Potrivit deputatului, cel mai mare câştig în adoptarea iniţiativei sale legislative nu ar 
fi pentru bugetul de stat, ci pentru persoanele care vor practica legalizat prostituţia, 
care vor beneficia de protecţie socială şi vor beneficia de pensii.

Silviu  Prigoană  a  mai  arătat  că  se  vor  face  de  asemenea  economii  la  bugetul 
asigurărilor de sănătate, fiind diminuate cheltuielile care se fac în prezent pentru 
tratarea  bolilor  venerice  contactate  de  cei  care  practică  prostituţia,  astfel  fiind 
ţinute sub control bolile venerice.

Reprezentantul  Guvernului  la  şedinţa  Comisiei  a  anunţat  că  punctul  de vedere  al 
Executivului  privind iniţiativa legislativului  este negativ  şi  ţine cont de mai  multe 
reglementări internaţionale, printre care şi declaraţia universală a drepturilor omului.

"Această iniţiativă lezează demnitatea umană şi lezează o serie de valori cum ar fi 
familia", a ţinut să precizeze reprezentantul Executivului. El a subliniat că există o 
poziţie oficială a mai multor culte şi biserici din România, care şi-au declarat opoziţia 
faţă de adoptarea unei  astfel  de legi,  el  dând ca exemplu BOR, Biserica romano-
catolică şi Biserica Greco-catolică.

Întrebat de senatorul Marius Nicoară dacă fenomenul prostituţiei există sau nu există, 
reprezentantul  Guvernului  a  evitat  să  dea  un  răspuns  tranşant.  "Este  o  întrebare 
retorică şi fiecare ştie răspunsul", a arătat el.

Preşedintele Comisiei pentru buget, senatorul PDL Ovidiu Marian, l-a atenţionat pe 
reprezentantul Executivului că nu se poate spune că acest fenomen nu există. "Am fi 
ipocriţi. Fenomenul există, e scăpat de sub control. Există oameni care se îmbogăţesc 
pe spatele unor sclavi", a subliniat senatorul.

Reprezentantul Patriarhiei la dezbaterea în comisie a acestei iniţiative s-a declarat 
împotriva adoptării unui astfel de proiect de lege, el apreciind că astfel s-ar pune, 
prin legiferare, în locul unei valori sociale o non valoare socială. "Legea va fi contrară 
propriului scop. Ne subminăm propria societate", a ţinut să precizeze acesta.

Potrivit acestuia, generalizarea unui rău, respectiv a prostituţiei, nu îl transformă în 
bine. El a mai spus că în societate există şi alte fenomene asemenea prostituţiei, cum 
ar fi furtul sau violenţa, dar ele nu trebuie să fie legalizate.
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La sfârşitul dezbaterilor, membrii Comisiei i-au mulţumit deputatului Silviu Prigoană 
pentru bărbăţia de care a dat dovadă. "Numai eu ştiu ce păţesc acasă" a răspuns 
zâmbind deputatul.

Comisia,  care urma să  se dea aviz la  iniţiativa  legislativă  a lui  Silviu  Prigoană,  a 
amânat luarea unei decizii pentru o şedinţă viitoare.

Deputatul  Silviu  Prigoană  a  depus,  la  începutul  lunii  septembrie,  la  Parlament,  o 
iniţiativă legislativă privind legalizarea prostituţiei, definită ca "activitate cu caracter 
sexual autorizată", care se poate desfăşura independent sau "în cadru organizat", în 
case de toleranţă.

El preciza atunci că proiectul de lege iniţiat de el prevede prestaţii sexuale contra 
cost, eliberarea de chitanţă fiscală şi carnet de sănătate pentru cele persoanele care 
lucrează în acest domeniu.

Potrivit  propunerii  legislative,  "«activitatea  cu  caracter  sexual  autorizată»  (ACSA) 
desemnează  activitatea  cu  caracter  sexual  derulată  de  persoana  care  deţine 
autorizarea legală, desfăşurată în baza unei înţelegeri între părţi şi recompensată cu 
o plată dinainte stabilită. ACSA presupune servicii specifice relaţiilor normale dintre 
cele două sexe, cu asigurarea respectării regulilor de igienă şi discreţie".

Iniţiativa legislativă menţionează că ACSA poate fi  exercitată de persoane care au 
împlinit 20 ani, sunt apte din punct de vedere medical şi sunt autorizate în condiţiile 
legii.  De asemenea,  se prevede că au acces  la aceste servicii  persoanele care au 
împlinit vârsta de 16 ani.

"ACSA se poate desfăşura independent sau în cadru organizat, în Case de toleranţă. 
Desfăşurarea  independentă  a  ACSA  se  poate  derula  la  domiciliul  persoanei  care 
practică activitatea respectivă, numai dacă acesta este destinat exclusiv acestui scop 
şi în imobil nu locuiesc minori", se mai arată în proiect.

http://www.romanialibera.  ro/actualitate/politica/comisia-de-buget-a-discutat-despre-legalizarea-  
prostitutiei-avizul-la-proiectul-lui-prigoana-amanat-208790.html 
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UDREA: ROMÂNIA POATE AVEA ÎN ORICE MOMENT O FEMEIE-PREMIER SAU 
PREŞEDINTE

REALITATEA, 10 DECEMBRIE 2010 

Elena Udrea, ministrul Turismului, spune într-un interviu pentru Ciao.ro că nu doreşte 
să îşi  încheie cariera politică cu acest mandat şi  că va candida pentru funcţia de 
vicepreşedinte al PDL. "Pentru a reuşi în politică, femeile trebuie să fie de zece ori 
mai bune decât bărbaţii", afirmă Udrea . În luna septembrie, Udrea avea o altă opini 
ecu privire la funcţiile femeilor în politică.

"De  bună-credinţă,  serioasă,  disciplinată,  ambiţioasă,  perseverentă  până  la 
încăpăţânare, foarte loială şi consecventă". Aşa o descrie Elena Udrea pe omul politic 
Elena Udrea.

Dacă în copilărie nu era deloc interesată de politică, acum Elena Udrea spune că a 
investit multă energie, şi-a sacrificat viaţa personală şi nu se va opri din ascensiunea 
politică după acest mandat. "După ce am investit atâta energie sacrificând adesea 
viaţa personală, acceptând expunerea mediatică, evident că nu vreau să îmi termin 
cariera politică după acest mandat. Am devenit preşedinte PDL Bucureşti, voi candida 
la funcţia de vicepreşedinte al partidului, în rest vom vedea. În politică, fiecare zi te 
aşteaptă cu noi provocări. Ştiu sigur că îmi doresc mai mult, dar am învăţat să am 
răbdare şi să aştept momentul potrivit", a declarat Elena Udrea.

"Consider că România poate avea în orice moment o femeie-premier sau preşedinte. 
Nu cred că avem nevoie să ne schimbăm mentalitatea pentru asta, important este să 
existe femeia care să întrunească toate calităţile necesare unor astfel de funcţii în 
stat", a mai spus ministrul Turismului.

Întrebată peste cât timp crede că România va fi pregătită pentru o femeie preşedinte, 
Elena Udrea declara în septembrie într-un interviu din România Liberă: "În zece ani 
ţara ar putea fi pregătită, dar trebuie să apară şi femeia care să intre într-o cursă 
care se transformă adesea într-un război murdar".

Întrebată care este în opinia sa în rolul femeilor în politică, Elena Udrea a răspuns că 
"Femeile sunt mai aproape de oameni în familie, la locul de muncă, în mediul de 
afaceri. Numărul mic de femei în politică arată că nu vor sau nu sunt suficient de 
implicate. În politică, timpul nu-ţi mai aparţine ţie, ci celor care te-au ales. Femeile 
au copii , părinţi, serviciu. Ele renunţă greu la ceea ce au deja. Consider că femeile 
trebuie promovate în politică. Au un spirit de echipă mai dezvoltat, iar studiile arată 
că sunt şi mai sincere în afaceri. În general, femeile au o mai mare deschidere spre 
schimbare, ceea ce cred că e necesar în politică".
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http://www.realitatea.net/udrea-romania-poate-avea-in-orice-moment-o-femeie-premier-sau-
presedinte_781476.html 
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SOCIAL

ROMÂNCELE AU CEA MAI SCĂZUTĂ SPERANŢĂ DE VIAŢA DIN UE 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 8 DECEMBRIE 2010

Femeile din România au cea mai scăzută speranţă de viaţă, din Uniunea Europeană.

Potrivit unui studiu, realizat de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperarea 
Economică şi Dezvoltare, aceasta este cu opt ani mai mică, decât speranţa de viaţă a 
femeilor din Franţa.

Datele din 2008,  ale raportului,  arată, de asemenea,  că mortalitatea infantilă,  în 
România, era cea mai ridicată din Uniunea Europeană.

Raportul realizat de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperarea Economică şi 
Dezvoltare cuprinde date legate de sănătate, din 31 de ţări europene.

E vorba de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Norvegia, 
Elveţia  şi  Turcia.  Autorii  studiului  afirmă  că  speranţa  de  viaţă,  la  naştere,  e  în 
creştere,  în  Uniunea  Europeană.  Femeile  din  România,  însă,  au  cea  mai  scăzută 
speranţă de viaţă, la nivelul Uniunii Europene; aproximativ 76 de ani, spre deosebire 
de Franţa, unde vârsta ar fi 84 de ani.  

"În primul şi în primul rând, factori sociali, adică nivel de trai, mod de alimentaţie 
mai mult sau mai puţin sănătos, accesul la îngrijiri de sănătate, siguranţa zilei de 
mâine, stresul cotidian. Deci, sunt factori, dintre care unii nu pot fi stăpâniţi, din 
punctul de vedere al asistenţei medicale", spune Constantin Cârstea, vicepreşedintele 
Colegiului Medicilor din România.

În privinţa mortalităţii din toate cauzele, România se afla, în acest clasament, pe 
locul patru, după Lituania, Letonia şi Bulgaria. Bolile cardiovasculare erau, în 2008, 
principala  cauză a mortalităţii  în  toate ţările  Uniunii  Europene,  mai afectaţi  erau 
bărbaţii.

A  doua  cauză  a  mortalităţii,  la  nivelul  Uniunii  Europene,  este  cancerul,  potrivit 
documentului.

Şi la acest capitol, bărbaţii sunt cei mai afectaţi. În privinţa deceselor provocate de 
toate tipurile de cancer, România se afla, în 2008, undeva la mijlocul clasamentului.

 

35



Studiul arată că accidentele rutiere reprezintă, în multe ţări  europene, principala 
cauză a mortalităţii printre tineri, în special băieţi.

Dacă în perioada 1994-2008, în Estonia, numărul deceselor în accidente a scăzut cu 
aproape 80%, în România şi Bulgaria acestea au crescut; ţara noastră ajungând pe 
locul doi în clasament, după Lituania.

La mortalitate infantilă, în 2008, România se afla pe locul doi, în datele primite din 
cele 31 de ţări; doar Turcia stătea mai rău.

Totuşi, datele din urmă cu cinci ani arătau că tinerii români, cu vârsta între 11 şi 15 
ani,  consumau zilnic  fructe,  în  cantităţi  mai  mari  decât  copiii  din  Olanda,  Marea 
Britanie sau Suedia, însă, din păcate, informaţiile nu sunt la fel de roz, în privina 
numărului  de doctori  la  mia de locuitori.  Mai  prost  decât România,  stăteau, aici, 
Polonia şi Turcia.

http://romania-actualitati.ro/romancele_au_cea_mai_scazuta_speranta_de_viata_din_ue-22753 
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ABSOLVENŢII DE MBA, ANGAJAŢII CU STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI FEMEILE SUNT 
CEI MAI PESIMIŞTI  ÎN CEEA CE PRIVEŞTE RECOMPENSELE DE SĂRBĂTORI

REALITATEA TV, 9 DECEMBRIE 2010

Astfel,  doar  22%  dintre  absolvenţii  de  MBA  şi  38%  dintre  angajaţii  cu  studii 
postuniversitare cred că vor primi un bonus din partea angajatorilor,  potrivit  unui 
sondaj realizat de reprezentanţii site-ului de recrutare BestJobs.ro.

Datele  mai  arată  că  doar  42%  dintre  femei  se  aşteaptă  să  primească  prime  de 
Sărbători, faţă de aproape 60% dintre bărbaţi.

Potrivit sondajului, 47% dintre managerii şi responsabilii HR spun că sunt dispuşi să 
ofere de Crăciun un bonus în bani, vouchere sau produse plătite de companie.

În acelaşi timp, 32% dintre firme spun că vor oferi bani angajaţilor, 12% vouchere şi 
tichete cadou şi 3% vacanţe plătite pentru angajaţi. 

http://www.realitatea.net/femeile-si-absolventii-de-mba-cei-mai-sceptici-in-privinta-primelor-de-
sarbatori_781044.html   
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FEMEILE, ÎNVĂŢATE SĂ ÎMPACE CARIERA CU VIAŢA DE FAMILIE

EVENIMENTUL ZILEI, 7 DECEMBRIE 2010

Autor:  Andreea Archip

Cum să previi discriminarea de gen şi cum le îndrumi pe femei să-şi caute un loc de 
muncă mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „Reconstrucţia 
statutului  femeii:  de  la  discriminare  la  dezvoltare  profesională  şi  egalitate  de 
şanse”.

Acesta este realizat cu fonduri europene de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu 
Universitatea de Vest din  Timişoara, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Direcţia  de  Asistenţă  Comunitară  Iaşi,  Direcţia  de  Asistenţă  Socială  Comunitară  a 
Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca. 

Proiectul  care se desfăşoară pe o perioadă de trei  ani  va demara un program de 
conştientizare a problematicii discriminării de gen şi a promovării incluziunii sociale şi 
a  egalităţii  de  şanse.  Femeile  vor  participa  la  cursuri  de  formare  profesională  şi 
dezvoltare în carieră şi cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea personală. 
Proiectul va fi lansat în luna ianuarie 2011. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-de-familie-914885.html 
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SONDAJ: 87% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ LUCRURILE ÎN ŢARA NOASTRĂ MERG 
ÎNTR-O DIRECŢIE GREŞITĂ; 60% SUSŢIN CĂ DISCRIMINAREA ESTE DES SAU 
FOARTE DES ÎNTÂLNITĂ ÎN ROMÂNIA 

HOTNEWS.RO, 10 DECEMBRIE 2010

Peste 60% dintre romani considera ca fenomenul discriminarii este des sau foarte des 
intalnit  in  tara  noastra,  potrivit  unui  sondaj prezentat  de catre Consiliul  National 
pentru  Combaterea  Discriminarii  (CNCD).  45%  dintre  cei  chestionati  considera  ca 
fenomenul discriminarii a ramas la fel si dupa aderarea Romaniei la UE, in timp ce 
31% sunt de parere ca acesta a crescut. Un procent de 45% considera ca persoanele 
infectate cu HIV/SIDA si persoanele de etnie roma sunt discriminate in mare masura. 
In sondaj se mai arata ca 85% dintre romani nu merg deloc la teatru sau la opera, in 
timp ce 88% sustin ca se uita zilnic la televizor. Sondajul a fost facut la nivel national 
pe un esantion de 1.400 de persoane cu varsta peste 18 ani si are o marja de eroare 
de 2,6%. 

Rezultatele complete ale sondajului pot fi vazute aici:  
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2010-12-10-8116588-0-
fenomenul-discriminarii-romania.pdf

"Nu intamplator  am cerut  includerea  intrebarilor  privind nivelul  discriminarii  dupa 
aderarea  Romaniei  la  UE.  Din  punctul  nostru  de  vedere  constatam  un  regres  in 
domeniul  respectarii  drepturilor  omului  si  al  egalitatii  dupa  integrarea  in  UE, 
explicabil prin mai multe argumente. Noi credem ca procesul de integrare a fost unul 
extrem de dificil si realizat intr-o perioada destul de scurta. Apoi a devenit o relaxare 
si am intrat pe o piata concurentiala la nivelul UE din mai multe puncte de vedere. 
Mai multe sisteme de sprijin social au fost retrase, iar interventia crizei economice a 
amplificat  aceasta  perceptie  a  accentuarii  sau  pastrarii  fenomenului  discriminarii 
dupa integrare", a declarat presedintele CNCD, Ferenc Csaba Asztalos.

"Nu  mai  avem raporte  internationale  cu  privire  la  respectarea  drepturilor  omului 
pentru ca se considera ca suntem la un alt nivel, ca intrunim alte standarde. Nu mai 
avem elemente de control care sa ne avertizeze asupra derapajelor. Efectul integrarii 
este mult mai mic decat ne-am fi asteptat", a mai precizat Asztalos.

Cercetarea cantitativa a fost realizata pe un esantion reprezentativ la nivel national 
format din 1400 de subiecti, adulti cu varsta peste 18 ani. Studiul national a folosit un 
model  de  esantionare  probabilista,  stratificata  bistadial.  Culegerea  datelor  s-a 
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realizat pe baza de chestionar, aplicat in cadrul unui interviu fata in faza de catre 
operatori de interviu, in perioada octombrie-noiembrie 2010. Datele culese ofera o 
marja de eroare de +/- 2,6% la un nivel de incredere de 95%.

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8116632-sondaj-87-dintre-romani-cred-lucrurile-tara-noastra-
merg-intr-directie-gresita-60-sustin-discriminarea-este-des-sau-foarte-des-inalnita-romania.htm  
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ATITUDINEA ŢIGANILOR DIN ROMÂNIA FAŢĂ DE EDUCAŢIE SE SCHIMBĂ

ROMÂNIA LIBERĂ, 11 DECEMBRIE 2010

de MARIA COCU Iț

Căsătoriile  între minori  în  rândul  romilor  sunt  o  tradiţie  născută din  nevoia  de a 
supravieţui într-un mediu unde tinerele erau pradă uşoară pentru bărbaţii din afara 
etniei,  scrie  sâmbătă  agenţia  Associated  Press  într-un  reportaj  despre  situaţia 
ţiganilor din România, citat de Agerpres. 

 Romii din România s-au îndreptat spre căsătoriile precoce în timpul celor 500 de ani 
de sclavie care s-au încheiat abia în secolul al 19-lea, notează AP. Fetele căsătorite 
aveau  mai  mari  şanse  să  scape de a  fi  violate  de  stăpânii  lor,  transformându-le, 
alături de copii lor, în paria nedoriţi nici de comunitatea 'albă' şi nici de cea a romilor.

Nu există nicio statistică despre numărul minorelor forţate să se căsătorească ilegal în 
rândul populaţiei de circa 5 milioane de romi din estul Europei. Însă, un raport din 
2008 din România relevă că 55% dintre tinerele rome au rămas însărcinate prima dată 
înaintea  vârstei  de  18  ani,  comparativ  cu  procentul  de  14%  înregistrat  în  rândul 
restului populaţiei.

Poate că informaţiile recente despre o fată de etnie romă care a născut în Spania la 
vârsta de 10 ani sunt exagerate - vecinii din comunitatea sa romă spunând că avea cel 
puţin 13 ani -, însă zeci de exemple documentate din ultimul deceniu despre fete 
rome care sunt căsătorite la 12 sau 13 ani arată că astfel de cazuri nu sunt rare în 
lumea ţiganilor, mai scrie Associated Press.

Datele despre şcolarizare arată de asemenea că romii sunt într-un dezavantaj uriaş. 
Un sondaj din 2006 al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare realizat pentru 
Europa de Sud-Est arăta că doi din trei romi din regiune nu termină şcoala primară, în 
timp  ce  doi  din  cinci  romi  nici  măcar  nu  încep  şcoala.  Unul  din  patru  romi  era 
analfabet, în timp ce doar 8% dintre ei îşi încheiaseră liceul sau studiile superioare.

În trecutul recent, numeroşi copii de romi nu avea nicio şansă, chiar dacă părinţii lor 
erau educaţi. În Cehia, Slovacia, dar şi în altă parte erau uneori puşi în şcoli pentru 
persoanele cu probleme mintale doar din cauza etniei, o practică ce se schimbă în 
prezent numai în urma indignărilor uriaşe la nivel internaţional. Criticile la adresa 
discriminărilor împotriva romilor au fost amplificate de recentele expulzări de ţigani 
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din  Franţa.  Însă,  dincolo  de  prejudecăţi,  atitudinile  rigide  faţă  de  educaţie  şi 
căsătorie joacă de asemenea un rol în a-i ţine pe romi blocaţi într-un timp potrivnic.

Există însă semnale că atitudinile ţiganilor din România faţă de educaţie evoluează. În 
1990, circa 109.000 de ţigani erau înscrişi în şcolile din România, în timp ce în prezent 
numărul  lor  este  cuprins  între  238.000  şi  260.000,  potrivit  Ministerului  Educaţiei. 
Creşterea acestei cifre este mai mare decât rata de înmulţire a populaţiei.

Un sondaj prezentat anul trecut de Gallup şi Fondul de Educaţie pentru Romi releva 
că circa 1.420 de studenţi romi se înscriseseră în 2006 în locurile rezervate pentru ei 
în universităţile româneşti şi în instituţiile similare de învăţământ superior, o cifră de 
patru ori mai mare decât în 2000.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/atitudinea-tiganilor-din-romania-fata-de-educatie-
se-schimba-209333.html 
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 "EL PADRINO" DE ROMÂNIA RISCĂ 58 DE ANI DE ÎNCHISOARE ÎN SPANIA

EVENIMENTUL ZILEI, 9 DECEMBRIE 2010

Una dintre cele mai mari reţele de exploatare sexuală din provincia spaniolă Alicante 
a fost anihilată de poliţie. Liderul grupului este un român care riscă 58 de ani de 
puşcărie.

Vlad  Costel,  cunoscut  în  rândul  complicilor  săi  şi  sub  numele  de  "El  Padrino", 
conducea un grup de infractori care a pus poliţia din Alicante în alertă încă din 2003. 
Infractorii  se  ocupau  cu  proxenetismul,  torturarea  şi  sechestrarea  de  persoane  şi 
obligau şi minore să se prostitueze.

Mărturiile  unor fete care au  reuşit  să  fugă şi  să alerteze poliţia  au fost  vitale  în 
organizarea  acestei  operaţiuni  în  urma  căreia  au  fost  reţinute  42  de  persoane. 
Procurorii au precizat că persoanele reţinute obişnuiau să aducă fete din România, 
sub pretextul unui loc de muncă sigur. Odată ajunse în Spania, le erau confiscate 
documentele şi erau obligau să devină sclave sexuale. Dacă se opuneau, ori încercau 
să evadeze, erau ameninţate şi torturate. Una dintre cele mai profitabile activităţi 
era prostituţia cu minore, pentru serviciile cărora clienţii plăteau mai mult. 

Alături de "El Padrino" au fost reţinute alte 41 de persoane, femei şi  bărbaţi. Din 
rândul  celor  reţinuţi,  două  persoane se ocupau cu  administrarea  unor  cluburi  din 
Alicante, prin intermediul cărora poliţia are dovezi că erau atraşi clinţii importanţi. 

Activitatea  grupului  se  desfăşura  de  cel  puţin  şapte  ani.  Unul  dintre  complici, 
Constantin Aurelian Tudor, alias "Tarzan", era responsabil cu transportul femeilor din 
România,  în  Spania.  În  martie  2003,  Constantin  Aurelian  Tudor  a  fost  reţinut  de 
poliţiştii  de frontieră din România în timp ce încerca să treacă graniţa alături  de 
câteva femei, fără a avea documente de călătorie valabile. 

Procurorii  au  mai  precizat  că  din  reţea  făceau  parte  şi  femei.  Acestea  erau 
coordonate de Constantin Aurelian Tudor, omul de încredere al lui Vlad Costel, alias 
"El Padrino". Fiecare femeie din reţeaua de proxeneţi era responsabilă de anumite 
fete. Strângea banii plătiţi de clienţi şi raporta care dintre prostituate nu muncea 
suficient. 

Din declaraţiile unor fete care au reuşit să fugă poliţia a aflat că cele care încercau să 
evadeze sau nu câştigau suficient, erau bătute. 
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În ceea ce priveşte adolescentele, pentru a intra în Spania membrii reţelei le dădeau 
paşapoarte false, în care vârsta lor era mai mare de 18 ani. Astfel, cei arestaţi vor fi 
acuzaţi şi pentru falsificare de documente.

Foarte puţine dintre femeile aduse în Spania ştiau că vor fi prostituate. Majoritatea 
credeau că merg la un loc de muncă sigur. Le erau prezentate şi contracte de muncă 
false, pentru a fi convinse să accepte propunerea lui Constantin Aurelian Tudor. 

Pentru faptele sale, "el Padrino" de România riscă 58 de ani de închisoare în Spania.

http://www.evz.ro/detalii/stiri/el-padrino-de-romania-risca-58-de-ani-de-inchisoare-in-spania-
915127.html 
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PROGRAM  DE  SCHIMBURI  CULTURALE  CU  SUA,  PARAVAN  PENTRU  TRAFIC  DE 
PERSOANE 

MEDIAFAX, 7 DECEMBRIE 2010

Mulţi  studenţi  străini,  printre care  şi  români,  care  au  sosit  în  SUA în  cadrul  unui 
program de schimburi culturale, se confruntă în această ţară cu condiţii de muncă 
foarte dificile, dar şi abuzuri sexuale sau chiar ameninţări cu moartea, relatează CBS 
în pagina online.

Potrivit unei anchete realizate de Associated Press, aceşti studenţi străini ajunşi în 
SUA cu vize J-1 (necesare şi în cadrului cunoscutului program Work and Travel, n.red.) 
sunt  atraşi  de  ofertele  unor  intermediari  care  promit  locuri  de  muncă  stabile  pe 
perioada verii. Unii din ei sunt plătiţi cu un dolar pe oră sau chiar mai puţin, locuiesc 
în apartamente atât de aglomerate încât sunt nevoiţi să doarmă cu rândul sau sunt 
ameninţaţi cu deportarea în cazul în care renunţă la locul de muncă oferit.

Cel puţin două anchete federale pentru trafic de persoane sunt în curs de desfăşurare 
în legătură cu vizele J-1, a precizat un oficial american din serviciile de imigraţie.

"Nu este ceea ce credeam când am plătit atâţia bani să vin aici", a declarat Natalia 
Berlinschi, o româncă venită în Statele Unite cu o astfel de viză, în speranţa că va 
face  economii  pentru cursurile  sale de stomatologie.  Ea a rămas însă  fără loc de 
muncă în această vară, ajungând să "cerşească" o angajare în staţiunea Myrtle Beach 
din  statul  american  South  Caroline,  şi  fiind  nevoită  să  împartă  o  casă  cu  trei 
dormitoare cu alţi 30 de studenţi care participă la programul de schimburi culturale.

"Am fost tratată foarte, foarte rău. Nu mă voi mai întoarce niciodată", a declarat 
românca.

Multe femei care sosesc în Statele Unite cu vize J-1 sfârşesc în a lucra în cluburi de 
striptease, fie din propria alegere, fie forţate, conform anchetei Associated Press.

O ucraineancă, Katya, care a fost audiată în Congres în 2007 pe tema traficului de 
persoane, a afirmat că a fost forţată, alături de o altă studentă, să lucreze într-un 
astfel de club, că i s-a confiscat paşaportul şi că a fost obligată să plătească 35.000 de 
dolari pentru documentele necesare angajarii. Cele două au fost ameninţate că, în 
caz contrar, familiile lor din Ucraina vor fi ucise, potrivit mărturiei femeii.

 http://www.mediafax.ro/externe/program-de-schimburi-culturale-cu-sua-paravan-pentru-trafic-de-
persoane-7788790 
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CULTURĂ, ARTĂ

HELEN MIRREN DENUNŢĂ SEXISMUL DE LA HOLLYWOOD 

MEDIAFAX, 8 DECEMBRIE 2010

Actriţa britanică Helen Mirren, recompensată în cadrul unei gale dedicate celor mai 
puternice  100 de femei  din  industria  de divertisment, a  denunţat,  marţi,  politica 
studiourilor  de  la  Hollywood,  acuzându-le  că  "se  prosternează  în  faţa  altarului 
bărbatului de 18 - 25 de ani şi a penisului acestuia".

Potrivit  AFP,  actriţa  britanică  a  părut  agasată,  totodată,  de  comentariile  acelor 
persoane care o laudă pentru faptul că a ştiut să rămână sexy la vârsta de 65 de ani. 
Ea a declarat că acele comentarii sunt "complet de al naibii în afara subiectului".

"În viaţa mea, a trebuit să asist, cu greu, la supravieţuirea unor actori mediocri şi la 
dispariţia profesională a unor actriţe strălucite", a declarat Helen Mirren, în faţa celor 
mai puternice femei de la Hollywood, cu ocazia acestei gale anuale, organizată de 
publicaţia Hollywood Reporter.

"Cu tot  respectul  pe care-l  am pentru aceste femei  remarcabile  şi  încununate de 
succes care sunt prezente în această sală, prea puţine lucruri s-au schimbat în ceea 
ce priveşte felul în care se fac filme la Hollywood, care continuă să se prosterneze în 
faţa altarului bărbatului de 18 - 25 de ani şi  a penisului acestuia.  Destul de mic, 
bănuiesc", a declarat actriţa britanică, stârnind râsul spectatorilor.

În fruntea listei celor mai puternice 100 de femei de la Hollywood s-a clasat Anne 
Sweeney, patroana grupului Disney/ ABC, urmată de Amy Pascal - copreşedintele Sony 
Pictures  Entertainment,  Bonnie  Hammer  -  patroana  NBC  Universal  Cable 
Entertainment - şi Oprah Winfrey, considerată "regina" micului ecran american.

În vârstă de 65 de ani, actriţa britanică a primit de-a lungul unei bogate cariere în 
film,  teatru  şi  televiziune numeroase  distincţii  importante,  inclusiv  câteva  premii 
Emmy şi BAFTA.

Interpretarea  rolului  Reginei  Elizabeth  II  din  filmul  "Regina/  The Queen"  i-a  adus 
actriţei Helen Mirren premiul Oscar din partea Academiei de film americane, în 2007, 
după două nominalizări anterioare.

În 2010, Helen Mirren a fost din nou nominalizată la Oscar, pentru rolul din "The Last 
Station", însă trofeul i-a revenit actriţei americane Sandra Bullock.

 http://www.mediafax.ro/life-inedit/helen-mirren-denunta-sexismul-de-la-hollywood-7791647 
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LOCAL

BISTRIŢA. PROTEST MUT AL FEMEILOR ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI

BISTRIŢEANUL, 10 DECEMBRIE 2010

de Flavia DANCIU | SOCIAL

In  semn  de  solidaritate  fata  de  femeile  abuzate,  timp  de  16  zile  s-au  organizat 
diferite  evenimente  si  campanii  impotriva  violentei  domestice.  Astazi  a  avut  loc 
ultima actiune a campaniei - "Protestul Mut".

In 25 noiembrie, o data cu Ziua Internationala Impotriva Violentei femeile din Bistrita, 
sub  conducerea  Angelei  Socolean  au  desfasurat  o  campanie  impotriva  violentei 
domestice, in special impotriva violentei asupra femeilor.

Conform statisticilor DGASP, violenta domestica este preponderent asupra femeilor. 
In ultimul trimestru al anului 2010 au avut loc 16 abuzuri asupra femeilor cu varste 
cuprinse intre 18 si 55 de ani, dar in special asupra celor cu varsta intre 36 si 45 de 
ani,  casatorite  sau  in  relatii  consensuale.  De  asemenea,  s-a  oferit  consiliere 
psihologica unui numar de 47 de persoane abuzate.

Timp de 16 zile mai multe femei dar si tineri de la AFI Pro Familia au impartit pliante 
cu mesajul “Mana care te ajuta - TU esti importanta!” prin care au informat femeile 
care sunt abuzate ca pot avea parte de consiliere psihica, juridica si de asistenta 
sociala.

Astazi, o data cu Ziua Internationala a Drepturilor Omului s-a incheiat si campania 
impotriva violentei domestice. Ultima actiune a fost Protestul Mut organizat chiat in 
fata sediului Parchetului de pe Pietonalul Liviu Rebreanu. 

Femeile si tinerii prezenti au scris cu lumanari mesajul STOP VIOLENTEI si au stat in 
cerc tinandu-se de maini, fara a scoate un cuvant, pastrand de asemenea un moment 
de reculegere in memoria femeilor victime ale violentei domestice.

http://www.bistriteanul.ro/Protest_mut_al_femeilor_impotriva_violentei-1292001544957.html
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VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE AU FOST COMEMORATE LA BAIA MARE

ADEVĂRUL, 11 DECEMBRIE 2010

Anca Miklos

Reprezentanţi ai Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) din cadrul Primăriei 
Baia Mare şi ai asociaţiilor „Artemis“ şi „Femina 21“ au organizat aseară pe platoul 
din Piata Revolutiei, o veghe în memoria femeilor care au fost, de-a lungul anilor, 
victime ale violenţei domestice. 

Acţiunea face parte dintr-o campanie desfăşurată în toată lumea denumită „16 zile de 
activism împotriva violenţei asupra femeilor“, care în Maramureş a ajuns deja la a 
cincea ediţie şi care a debutat în data de 25 noiembrie.

Potrivit rapoartelor Inspectoratului Judeţean de Poliţie, în ultimii patru ani, 12 femei 
au fost ucise în Maramureş de partenerii lor de viaţă.

http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Victimele_violentei_domestice_au_fost_comemorate_la_B
aia_Mare_0_388161397.html 
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SUCEAVA. LUMÂNĂRI PENTRU FEMEILE UCISE ÎN BĂTAIE 

EVENIMENTUL, 11 DECEMBRIE 2010

În parcul Drapelului, în cadrul acţiunii „In memoriam” pentru victimele violenţei în 
familie, zeci de lumânări au fost aprinse ieri după-amiază. 

Evenimentul  a  fost  organizat  în  cadrul  campaniei  „IA  ATITUDINE!  INDIFERENTA TE 
FACE COMPLICE!”,  realizată  în  cadrul  parteneriatului  dintre  Societatea  Doamnelor 
Bucovinene,  Instituţia  Prefectului  –  Judeţul  Suceava  şi  Inspectoratul  de  Poliţie 
Judeţean  Suceava  (derulată  pe  perioada  celor  16  zile  Internaţionale  de  activism 
împotriva violenţei asupra femeii: 25 noiembrie – 10 decembrie 2010). Sucevenii au 
fost invitaţi să aprindă câte o lumânare în memoria victimelor violenţei în familie. 
(I.B.)

http://www.evenimentul.ro/articol/lumanari-pentru-femeile-ucise-in-bataie.html 
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DOAMNELE ŞOSELELOR DIN PITEŞTI

ADEVĂRUL, 7 DECEMBRIE 2010

Raluca Nicula

Două dintre cele zece taximetriste din oraş  au acceptat să ne povestească viaţa lor 
petrecută la volanul a două Dacia Logan, roşii ca focul. Taximetristele spun că încă 
sunt privite cu scepticism de clienţi. Uneori se mai întâmplă însă ca bărbaţii să le mai 
lase, pe lângă banii pe cursă, şi o ciocolată pe banchetă.

Sunt curajoase, stăpânesc bine arta şofatului şi sunt privite în trafic cu multă 
curiozitate. Este vorba despre taximetristele Piteştiului. Cât e ziua de lungă, 
şoferiţele aleargă de colo-colo, preiau comenzi, îi duc pe piteşteni la destinaţie şi 
încasează bani. Sunt zece femei taximetrist în Piteşti, care activează la două firme 
diferite. Poveştile lor sunt oarecum asemănătoare, în sensul că au ales această 
meserie din nevoie şi au ajuns să le placă foarte mult ceea ce fac.

Atenţie, brunetă sexy la volan!

Mădălina Muşat are 25 de ani şi este cea mai tânără taximetristă din oraş. A intrat în 
luna aprilie în această branşă.

„Am lucrat la Casa de Pensii, dar am fost disponibilizată şi apoi m-am angajat, patru 
ani, la o benzinărie. În 2003 mi-am luat permisul şi, cum îmi place foarte mult să 
conduc, am venit la această firmă”, spune Mădălina. Şoferiţa a fost deseori 
complimentată, atât de colegi cât şi de clienţi, pentru frumuseţea ei.

„S-a întâmplat de câteva ori să mi se facă invitaţii la cafele sau să mi se lase câte o 
ciocolată pe banchetă. Mă amuză toate aceste lucruri, dar nu le iau în seamă pentru 
că sunt căsătorită”, spune ea.

 „Mulţi ne zic să ne ducem la cratiţă!”

Stela Creangă, de 45 de ani, este una dintre cele mai vechi şoferiţe de taxi din 
Piteşti. În cei cinci ani de taximetrie a ajuns să cunoască oraşul ca-n palmă. Totuşi, 
ea recunoaşte că oamenii încă nu s-au obişnuit cu ideea de femeie la volan, acesta 
fiind motivul pentru care ea şi colegele au fost de multe ori privite ciudat sau 
blamate.
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„Mulţi ne zic în trafic să ne ducem la cratiţă sau că ne stă mai bine pietoni, dar nu-i 
luăm în seamă. Alţii chiar ne felicită pentru curaj şi ne apreciază. Clienţii sunt doar 
miraţi. Când se urcă în maşină parcă au o strângere de inimă, dar după cursă spun că 
vor mai merge cu mine”, povesteşte taximetrista Stela.

Când vine vorba despre riscurile meseriei, ambele femei declară că nu au întâmpinat 
probleme majore.

„Se mai urcă bărbaţi care au consumat alcool, dar nu ne supără. Chiar n-am avut 
incidente”, spune Stela.

Pentru a evita situaţiile neplăcute, femeile taximetrist nu lucrează în schimbul trei. 

„Amândouă avem soţi  care sunt tot pe taxiuri.  Noi  stăm ziua, iar  ei  noaptea. Nu 
riscăm să facem curse târzii pentru că nu se ştie ce nebun se urcă în maşină, unde 
vrea să meargă şi să nu-ţi mai achite apoi...”, spune doamna Stela.  

http://www.adevarul.ro/locale/pitesti/FOTO-_Doamnele_soselelor_din_Pitesti_0_385761469.html 
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EFUL UNEI FUNDA II CARE SE OCUPĂ DE PROTEC IA COPILULUI, POSIBILȘ Ț Ț  
CLIENT AL PROSTITUATELOR MINORE 

ADEVĂRUL, 10 DECEMBRIE 2010

Claudia Vidican, Georgiana Anghel

Numele lui Nicolae Gal, de la funda ia orădeană People to People, este implicat într-ț
un  scandal  sexual.   Potrivit  anchetatorilor,  Nicolae  Gal,  fost  membru  al  comisiei 
jude ene pentru  protec ia  copilului,  a  fost  citat  ca  martor  în  dosarul  referitor  laț ț  
bordelul  clandestin  descoperit  într-o  vilă  de  lux  de  pe strada  Gheorghe  Doja  din 
Oradea. 

Scandalul  iscat  în  jurul  descoperirii  bordelului  clandestin  care  func iona  având caț  
paravan  salonul  Erotic  Party  Massage,  într-o  vilă  de  lux  închiriată,  de  pe  strada 
Gheorghe  Doja  din  Oradea,  scoate  la  iveală  clien i  surpriză.  Potrivit  unor  surse,ț  
printre ace tia s-ar număra i Nicolae Gal, pre edintele Funda iei People to Peopleș ș ș ț  
Oradea i fost membru al Comisiei Jude ene pentru Protec ia Copilului Bihor. Funda iaș ț ț ț  
condusă de Gal face parte i din Coali ia StrONG, a organiza iilor non-guvernamentaleș ț ț  
din Oradea, i se ocupă tocmai de împiedicarea traficului de persoane.ș

În interes profesional

 Nicolae Gal este căsătorit de mai bine de zece ani i a înfiat doi copii. Întreaga saș  
activitate profesională relevă profilul unei persoane caritabile i dedicată ajutorăriiș  
semenilor. „Este o campanie murdară care porne te de la faptul că noi, ca agen ie,ș ț  
avem  ac iuni  inclusiv  cu  poli ia,  pentru   combaterea  i  prevenirea  traficului  deț ț ș  
persoane. Am primit telefoane anonime de amenin are, ca să-mi văd de treaba mea",ț  
a declarat Nicolae Gal.

O singură dată

„Nu frecventez astfel de locuri. Am fost la salonul respectiv o singură dată, pentru a 
verifica o informa ie despre o posibilă victimă a traficului de persoane", a declaratț  
bărbatul pentru Adevărul de Seară Oradea. El a precizat că a fost citat în dosar, în 
calitate de martor, după ce poli i tii care au filat vila l-au văzut ie ind de acolo.ț ș ș
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Clien ii nu sunt cerceta iț ț

Poli i tii  nu îi  cerceteză  pe clien ii  prostituatelor  minore,  pe motiv  că  ace tia  nuț ș ț ș  
aveau cum să- i dea seama câ i ani au fetele din salonul de masaj. „Clien ii nu suntș ț ț  
cerceta i", a spus Ioana Indrie , reprezentanta Inspectoratului de Poli ie Bihor.ț ș ț

http://www.adevarul.ro/locale/oradea/Seful-fundatii-protectia-copilului-
prostituatelor_0_387561496.html 
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A PRIMIT CORONIŢĂ ŞI SILICOANE!

CANCAN, 11 DECEMBRIE 2010

Boboacele care au câştigat titlurile de miss la balurile facultăţilor din Cluj Napoca s-
au întrecut în marea finală. Cea mai frumoasă studentă din toate universităţile a fost 
desemnată Lorena Someşan, care a câştigat o operaţie de mărire a sânilor! 

 Câştigătorii concursurilor de miss şi mister de la nouă facultăţi importante din Cluj, 
printre  care  Medicină,  Politehnică,  Ştiinţe  economice  sau  Ştiinţe  agricole,  s-au 
întrecut la "Balul balurilor". Proaspeţii studenţi şi-au arătat calităţile la două probe: 
dans şi originalitate. Cele mai gustate momente au fost dansul pregătit pentru a doua 
probă de către fata ce a ieşit câştigătoare, Lorena Someşan, şi o parodie cu "Perversul 
de pe Ocna", prezentată de cei de la Politehnică. Marele premiu a fost oferit de o 
clinică  de  chirurgie  estetică  din  Cluj  şi  a  constat  în  implanturi  cu  silicoane. 
"Deocamdată nu cred că am nevoie, însă pot beneficia de premiu până la 30 de ani. 

Dacă nu-mi fac operaţia până atunci, o donez la o femeie care a suferit de cancer la 
sân, pentru a-şi înlocui sânul pierdut", ne-a spus Lorena, studentă la Facultatea de 
Farmacie. Câştigătoarea locului doi de la consursul de miss s-a consolat cu un implant 
de silicon în buze.

http://www.cancan.ro/actualitate/intern/a-primit-coronita-si-silicoane-138120.html 
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EXTERN

EUROPA: CONCEDIUL DE MATERNITATE DE 20 DE SĂPTĂMÂNI E PREA SCUMP 

ADEVĂRUL, 7 DECEMBRIE 2010

Ana Maria Tolbaru, Bianca Toma

România e una din ţările cele mai generoase în privinţa concediului de maternitate 
din Europa, cu 24 de luni de concediu plătit, în timp ce altor state membre li se pare 
"nerezonabilă" până şi decizia Parlamentului European de accepta extiderea acestuia 
la 20 de săptămâni faţă de 14 cât este în prezent. 

Consiliul  Miniştrilor  europeni  pentru  Ocuparea  Forţei  de  Muncă,  Politică  Socială, 
Sănătate şi Consum (EPSSCO) s-a reunit ieri, la Bruxelles, pentru a discuta propunerile 
legate de concediul de maternitate. Miniştrii nu au ajuns însă la un acord din cauza 
situaţiilor economice diferite de la un stat membru la altul. 

Majoritatea miniştrilor prezenţi la consiliul de ieri au apreciat că acceptarea de către 
Parlamentul European a extinderii perioadei minime a concediului pentru creşterea 
nou născuţilor nu reprezintă un punct de pornire realist în negocierile pe marginea 
acestui subiect. 

De unde bani pentru încă şase săptămâni

Reprezentanţii statelor membre au ridicat problema implicaţiilor financiare în cazul 
acordării unor perioade mai lungi de concediu de maternitate. Principiul suveranităţii 
naţionale rămâne însă cel sub care fiecare ţară va decide cât de lungă va fi perioada 
minimă de concediu pentru noile mame. În acelaşi timp, miniştrii statelor membre au 
cerut Parlamentului European un nou raport al impactului financiar pe care l-ar avea 
prelungirea concediului de maternitate. 

Care este poziţia statelor membre

Belgia, care deţine preşedinţia UE până la sfârşitul acestui an a susţinut propunerea 
iniţială a Comisiei Europene de a prelungi concediul doar de la 14 la 18 săptămâni. 
Ungaria şi Polonia, cele două ţări care vor prelua preşedenţia UE în 2011, sunt cele 
care vor concretiza o soluţie la nivel european, în cazul în care concluziile acestora 
vor mulţumi miniştrii din toate ţările membre ale UE. Printre statele care s-au opus 
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prelungirii  concediului  pentru mame se numără Marea Britanie şi  Franţa,  ai  căror 
reprezentanţi susţin că prelungirea concediului de maternitate ar determina costuri 
bugetare suplimentare importante. În acest moment, în Uniunea Europeană, durata 
minimă a concediului de maternitate este de 14 săptămâni.

În  octombrie  anul  acesta,  Parlamentul  European  a  votat  în  favoarea  introducerii 
concediului de maternitate de 20 de săptămâni şi a concediului de paterniate de două 
săptămâni, soluţie descrisă de ei ca fiind un success în ceea ce priveşte egalitatea 
dintre sexe şi echilibrul între muncă şi viaţa personală.

http://www.adevarul.ro/adevarul_europa/concediu_maternitate-extindere-
Parlamentul_European_0_385761769.html
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EURODEPUTATA CU BEBELUŞUL ÎN PARLAMENT: DECIZIA DE NU MĂRI CONCEDIUL 
MATERNAL E UN PAS ÎNAPOI

ADEVĂRUL, 8 DECEMBRIE

Ana Maria Tolbaru, Bianca Toma

Decizia Consiliului de a respinge propunerea Parlamentului European de extindere a 
concediului  de maternitate  este  un mare  pas  înapoi,  a  declarat,  pentru  Adevărul 
Europa, europarlamentarul italian Licia Ronzulli care în septembrie, la Strasbourg, şi-
a adus fetiţa de şapte săptămâni în plen pentru a atrage atenţia asupra mamelor care 
lucrează. 

Reprezentanţii  statelor  membre  UE  au  respins  luni,  în  cadrul  Consiliului,  decizia 
Parlamentul European de extindere a perioadei minime plătite pentru creşterea nou 
născuţilor  de la  14  la  20  de săptămâni.  Reprezentanţii  guvernelor  au  apreciat  că 
propunerea Parlamentului nu reprezintă un punct de pornire realist în negocierile pe 
acest subiect.  

“Această decizie anulează munca pe care peste 700 de deputaţi au făcut-o din 2009 
cu perseverenţă şi determinare. Ani de zile discuţiile s-au axat pe cum să protejăm 
mamele care lucrează generând joburi. Când în sfârşit câteva propuneri se conturează 
în această direcţie cineva decide să le respingă considerându-le prea scumpe, a spus 
Licia Ronzulli.  

Eurodeputatul italian a mai spus că nu crede în argumentul potrivit căruia o perioadă 
de concediu de maternitate de 20 de săptămâni este o povară greu de suportat pentru 
statele membre mijloacele. 

„A  economisi  bani  pe  protecţia  mamelor  şi  copiilor  lor  înseamnă  a  face  alegeri 
politice înguste şi contraproductive. Amendamentele respinse de Consiliu vor face ca 
mamelor să nu li se recunoască toate drepturile într-o societate modernă. Sper ca o 
pauză de reflecţie, cât timp Comisia Europeană va trimite o nouă propunere urmând 
directţiile Consiliului, va aduce protecţia mamelor în textul legii. Convingerea mea de 
a  obţine  mai  multă  siguranţă pentru  mame rămâne neschimbată”,  a  mai  adăugat 
Ronzulli. 

Un al membru al Parlamentului European, portugheza Edite Estrela, reprezentant al 
Grupului Social Democrat, consideră că o astfel de reacţie din partea Consiliului de 
miniştrii indică faptul că aceştia nu au înţeles rolul Parlamentului în cadrul noului 
Tratat de la Lisabona. “Îmi pare rău că statele membre nu au respectat sugestiile 
făcute de Parlament şi că vor discuta doar pe baza propunerii comisiei. Acest lucru 
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înseamnă  că  nu  au  ţinut  cont  deloc  de  părerea  majoritară”,  a  declarat,  pentru 
Adevărul Europa, Edite Estrela.

http://www.adevarul.ro/adevarul_europa/concediu_de_maternitate-Edite_Estrela-
Licia_Ronzulli_0_386361532.html 
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ONU SUSŢINE CA FEMEILE ŞI FETELE AFGANE SUFERĂ DE PE URMA PRACTICILOR 
TRADIŢIONALE

EPOCH TIMES, 10 DECEMBRIE 2010

Natiunile Unite au declarat in 9 decembrie 2010 ca milioane de femei si fete afgane 
sufera de pe urma practicilor  traditionale precum casatoria in  timpul  copilariei  si 
omorurile  “pentru  onoare”,  si  autoritatile  esueaza  sa  aplice  legile  care  sa  le 
protejeze.

Un raport  al  Misiunii  ONU pentru Asistenta in Afganistan (UNAMA) a descoperit  ca 
drepturile femeilor sunt incalcate pe intreg cuprinsul Afganistanului, aproape la un 
deceniu dupa ce regimul taliban fost eliminat.

Talibanii au interzis femeilor accesul la educatie si majoritatea domeniilor de munca, 
le-au  ordonat  sa  poarte  burqa  in  afara  casei  si  le-au  restrictionat  libertatea  de 
miscare. Fortele straine si afgane lupta impotriva unei rebeliuni islamice din 2001.

In august 2009, Afganistanul a adoptat Legea privind Eliminarea Violentei impotriva 
Femeilor care criminalizeaza multe practici daunatoare, dar unele autoritati nu au 
stiut de aceasta lege si multi nu doreau sau erau incapabili sa o aplice, a declarat 
raportul.

“Asigurarea drepturilor pentru femeile afgane … impune nu doar protectii legale si 
constitutionale pe hartie, dar mai important, o aplicare rapida si corespunzatoare”, a 
sustinut  intr-o  declaratie  Georgette  Gagnon,  directoare  a  departamentului  pentru 
drepturile omului din cadrul UNAMA.

“Politia  si  sistemul  juridic  afgan  necesita  directionare,  suport  si  supraveghere 
suplimentare din partea autoritatilor de la nivel inalt in privinta modului in care sa se 
aplice  legea  in  mod  corespunzator”,  a  declarat  ea.  Raportul  UNAMA  foloseste 
cercetari facute in cursul anului 2010 in 29 din cele 34 de provincii ale tarii.

Legea declara ca fiind ilegale diverse practici precum vanzarea sau cumpararea de 
femei pentru casatorie, mariajul fortat sau la varste fragede, negarea dreptului la 
educatie, la munca si a accesului la serviciile de sanatate.

UNAMA  a  declarat  ca  desi  exista  cateva  lipsuri  in  lege,  care  nu  criminalizeaza 
omorarea “pentru onoare” a femeilor considerate ca patand numele familiei, aceasta 
are nevoie urgenta sa fie implementata iar reviziuirile necesare ar putea fi facute 
ulterior.
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Femei schimbate pe oi

Mariajul  la  varste  fragede  este  raspandit  si  raportul  a  declarat  ca  femeile  din 
provincia Balkh au mentionat o zicala populara: “Daca lovesti o fata cu caciula si ea 
nu cade jos, este momentul sa te casatoresti cu ea.”

Cand femeile si fetele fug de acasa pentru a scapa de abuzuri sunt deseori arestate, 
inchise si judecate chiar daca fuga de acasa nu este o crima. Raportul a declarat ca 
ele sunt de obicei acuzate cu intentia de a face sex in afara casatoriei.

Raportul  a declarat  ca  studiile  au  descoperit  ca  jumatate din  populatia  de femei 
intemnitate in Afganistan – 300 de femei – a fost inchisa pentru “crime morale.”

Desi considerata ilegala, raportul a descoperit ca practica oferirii de fete pentru a 
rezolva  disputele  este  raspandita  pe  cuprinsul  tarii  si,  in  timp ce  nu exista  cifre 
oficiale, studiile au aratat ca jumatate dintre toate fetele afgane s-au maritat pana la 
varsta de 15 ani.

“Multi afgani, incluzand unii lideri religiosi, aplica aceste obiceiuri daunatoare prin 
invocarea propriei interpretari a Islamului”, a descoperit raportul, care a notat ca 
majoritatea acestor practici nu sunt considerate crime doar sub legea afgana ci sunt 
de asemenea inconsistente cu legea Sharia.

Raportul a sustinut ca in unele parti ale Afganistanului a crescut numarul de femei 
care  se sinucid  prin  autoincendiere.  Doctorul  insarcinat  cu  singura unitate  pentru 
arsuri din Afganistan – in orasul vestic Herat – a fost citat ca afirmand ca principala 
cauza a fost mariajul fortat.

“Tinerele femei maritate cu barbati in varsta, vandute si schimbate pe oi sau chiar 
opiu … sub presiune din partea sotilor violenti si a soacrelor abuzive, uneori ele merg 
la  mullahi  si  consilieri  comunitari  pentru  a  le  cere  ajutor,  dar  chiar  si  acolo  ele 
infrunta umilire si abuz”, a declarat doctorul neidentificat.

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/12/article_94772.html?search_token=femei 
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PLÂNGERE COLECTIVĂ: UN MILION JUMĂTATE DE FEMEI DAU ÎN JUDECATĂ 
GRUPUL WAL-MART

AGERPRES, 7 DECEMBRIE 2010 

Curtea supremă americană a acceptat să examineze în primăvara lui 2011 plângerea 
colectivă depusă de aproape 1,5 milioane de angajate, foste şi actuale, ale celui mai 
mare lanţ de magazine din lume, Wal-Mart, pe care îl acuză de discriminare sexuală, 
scrie ziarul Le Figaro în ediţia de luni.

Curtea supremă a Statelor  Unite va examina valabilitatea celei  mai mari  plângeri 
colective din istoria ţării, depusă împotriva liderului comercianţilor americani Wal-
Mart.  La  originea  acestei  plângeri  record  se  află  şapte  angajate  care  au  dat  în 
judecată grupul în 2001, pe motiv că 'femeile sunt mai puţin plătite decât bărbaţii 
pentru munci similare, în pofida unei mai bune aprecieri şi a unei vechimi mai mari'. 

În  2007, un judecător  federal  le-a autorizat  să reprezinte în  numele lor  pe toate 
femeile angajate la Wal-Mart din decembrie 1998, adică aproximativ 1,5 milioane de 
persoane.  Decizia  a  fost  confirmată  în  aprilie  trecut  de  Curtea  de  apel  din  San 
Francisco, cu 6 voturi pentru contra 5. Wal-Mart a continuat să conteste plângerea şi 
a prezentat cazul în faţa Curţii supreme a ţării. 

În cererea sa de analizare a dosarului, Wal-Mart, numărul unu mondial în sectorul 
distribuţiei, primul angajator din SUA cu 1,4 milioane de salariaţi în cele 3.400 de 
magazine americane, aminteşte că 'miliarde de dolari' sunt în joc. 

Potrivit grupului, reclamantele nu ar fi trebuit să fie autorizate să depună plângere în 
nume colectiv, deoarece fiecare magazin funcţionează independent. Curtea supremă 
americană va examina plângerea în cursul primăverii viitoare şi se va pronunţa înainte 
de luna iunie 2011 dacă i se va da sau nu urmare. 

Într-un  comunicat,  Wal-Mart  s-a  declarat  'satisfăcut'  de  faptul  că  dosarul  va  fi 
examinat de Curtea supremă, adăugând că 'toată confuzia actuală legată de legislaţia 
plângerilor  în  nume  colectiv  dăunează  tuturor:  angajatorilor,  angajaţilor, 
întreprinderilor de toate tipurile şi dimensiunile şi sistemului juridic civil'. 

Nu  este  pentru  prima  dată  când  Wal-Mart  se  confruntă  cu  o  plângere  a  foştilor 
angajaţi. În 2008, grupul a plătit circa 640 de milioane de dolari ca să pună capăt 
celor 63 de acţiuni deschise în perioada 2000-2007 de lucrătorii nemulţumiţi de salarii 
şi de condiţiile de muncă. În luna mai a acestui an, grupul a acceptat să plătească 86 
de milioane de dolari drept despăgubire unui număr de 232.000 de foşti salariaţi, care 
au cerut plata concediilor legale şi a orelor suplimentare.

61



http://www.agerpres.ro/media/index.php/life/item/41483.html 
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DE CE ÎL CAUTĂ JUSTIŢIA DIN GOTEBORG PE ASSANGE: SEX NEPROTEJAT CU 
DOUĂ ORGANIZATOARE ALE CONFERINŢEI PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 
SUEDEZ 

HOTNEWS.RO, 9 DECEMBRIE 2010 

Destinul omului care a facut sa tremure Statele Unite se afla acum in mana justitiei 
britanice. Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, s-a predat marti politiei din Londra, 
unde  a  fost  arestat  preventiv,  pana  in  momentul  in  care  justitia  britanica  se  va 
pronunta asupra cererii de extradare emisa de autoritatile suedeze. Jurnalistii de la 
France  24  noteaza  ca  nu  pentru  divulgarea  miilor  de  telegrame  diplomatice 
confidentiale este cautat Assange, ci pentru acuzatii de agresiune sexuala care ar fi 
avut loc in Suedia, la un seminar al Partidului Social Democrat.

In data de 11 august, co-fondatorul site-ului care a publicat informatii confidentiale 
despre razboaiele din Irak si din Afghanistan a fost invitat sa participe la un seminar 
organizat de Partidul Social  Democrat suedez. El este acuzat ca, in marja acestui 
eveniment, a comis actele de agresiune sexuale fata de doua suedeze.

Prima, denumita Domnisoara A. in raportul justitiei suedeze obtinut de Daily Mail, 
este una dintre organizatoarele summitului. In depozitia sa, ea afirma ca a avut o 
relatie  sexuala  cu  Julian  Assange.  Tanara recunoaste  ca a  dorit  sa  aiba o relatie 
sexuala cu Assange, dar il acuza ca a refuzat sa foloseasca prezervativul.

A doua tanara, denumite Domnisoara W., ii reproseaza de asemenea ca nu a vrut sa 
utilizeze prezervativul in cadrul unui raport sexual care a avut loc cateva zile mai 
tarziu.

Cele doua au depus plangere si o ancheta a fost deschisa de parchetul din Goteborg. 
Abandonata o perioada de timp, ancheta a fost redeschisa de un alt procuror. Desi nu 
este urmarit  oficial  in  Suedia,  Julian  Assange a fost  convocat  de un procuror  din 
Goteborg care poate decide ulterior deschiderea procedurii judiciare.

Fondatorul WikiLeaks sustine ca este victima unei conspiratii

Fondatorul WikiLeaks spune insa ca este victima une conspiratii si se teme ca va fi 
extradat, via Suedia, in Statele Unite, chiar daca nicio acuzatie nu este formulata in 
privinta sa, in ciuda numeroaselor cereri ale politicienilor americani de a fi acuzat de 
"terorism".
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Justitia  suedeza  neaga  existenta  unor  presiuni  americane  pentru  a-l  aresta  pe 
fondatorul  WikiLeaks.  "Daca  am lansat  un  mandat  european  de  arestare,  nu  este 
pentru a-l trimite in Statele Unite", a spus marti procurorul care se ocupa de acest 
dosar.

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8113226-cauta-justitia-din-goteborg-assange-sex-
neprotejat-doua-organizatoare-ale-conferintei-partidului-social-democrat-suedez.htm 
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SURSE: UNA DIN FEMEILE CARE-L ACUZĂ PE JULIAN ASSANGE ARE LEGĂTURI CU 
CIA 

HOTNEWS.RO, 8 DECEMBRIE 2010 

Una dintre femeile care-l acuza pe fondatorul Wikileaks de abuz ar fi lucrat cu un 
grup ce are legaturi cu Agentia Centrala de Informatii (CIA) din SUA, afirma RawStory, 
citand  un  material  din  CounterPunch.  Potrivit  informatiilor,  Anna  Ardin  ar  avea 
"legaturi cu gruparile anti-castriste si anti-comuniste, finantate de SUA". Assange a 
fost arestat marti in Marea Britanie in baza unui mandat european emis de Suedia. 
Politia londoneza a afirmat ca impotriva fondatorului Wikileaks exista 4 capete de 
acuzare - unul referitor la constrangerea victimelor, doua la molestari sexuale si unul 
de viol, toate comise in august 2010.

Potrivit celor de la CounterPunch, Ardin a lucrat in Cuba cu grupul feminist Las damas 
de blanco, o organizatie anti-Castro, alcatuita din sotiile disidentilor cubanezi inchisi.

Conform informatiilor furnizate de profesorul Michael Seltzer, grupul este condus de 
Carlos Alberto Montaner, despre care se afirma ca are legaturi cu CIA. Organizatia ar 
fi finantata in parte de Statele Unite. In plus, unul dintre sustinatorii grupului este 
Luis Posada Carriles, pe care un document din 1976 il indica drept agent CIA.

Ardin  e  descrisa  drept  "o  stangista"  care  si-a  "publicat  diatribele  anti-Castro  in 
publicatia suedeza Revista de Asignaturas Cubanas, editata de Misceláneas de Cuba."

RawStory noteaza ca Ardin si Sofia Wilen, cea de-a doua acuzatoare, au trimis mesaje 
SMS si  pe Twitter  in  care  se laudau cu  "cucerirea"  facuta.  Ardin,  spre exmplu,  a 
organizat in apartamentul ei o petrecere in onoarea lui Assange dupa "viol" si a trimis 
un mesaj pe Twitter in care afirma ca "este cu cei mai minunati, inteligenti oameni, 
este uimitor!"

In luna august, Julian Assange afirma ca acuzatiile impotriva sa sunt "in mod clar o 
campanie de defaimare".

In  urma cu  cateva  luni,  fondatorul  Wikileaks  a  declarat  pentru  cotidianul  suedez 
Aftonbladet ca "am fost avertizati ca, de exemplu, Pentagonul planuieste sa recurga 
la tactici murdare pentru a ne distruge munca". Assange a vorbit chiar de "capcanele 
sexuale" care i se pregatesc.

Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a fost arestat marti in Marea Britanie in baza 
unui mandat european emis de Suedia. Potrivit politiei londoneze, impotriva sa exista 
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4 capete de acuzare - unul referitor la constrangerea victimelor, doua la molestari 
sexuale si unul de viol, toate comise in august 2010.

Acuzat de "sex pe nepregatite"

Potrivit avocatului Mark Stephens, mandatul de arestare emis pe numele lui Assange 
ar fi pentru o infractiune prevazuta de legea suedeza numita “sex pe nepregatite”.

Pedeapsa maxima pentru faptele sale este o amenda de 5000 de coroane suedeze 
(~2350 lei).

Stephens a mai declarat ca nu intelege foarte clar ce inseamna “sex pe nepregatite”, 
si ca autoritatile suedeze nu au clarificat suficient acuzatiile: “Ma simt ca intr-un film 
supra-realist suedez in care suntem amenintati de capcauni bizari. Procurorul nu a 
cerut sa-l vada pe Julian, nu a cerut sa il intervieveze, nu l-a acuzat de nimic. I s-a 
spus doar ca este cautat pentru un interogatoriu, dar nu i s-a spus ce acuzatii ii sunt 
aduse”.

Legislatia  suedeza  duce  problema  consimtamantului  unui  act  sexual  mai  departe 
decat majoritatea altor legislatii, avand prevederi ce includ si refuzul de a folosi un 
prezentativ sau ruperea acestuia in timpul actului sexual. Astfel, un barbat poate fi 
acuzat  de  “sex  pe  nepregatite”  si  amendat  daca  duce  la  capat  un  act  sexual 
consensual fara prezervativ, in conditiile in care partenera sa l-a rugat sa foloseasca 
acest mijloc de protectie.

Assange  a  ajuns  in  Suedia  pe  data  de  11  august  pentru  un  seminar  patronat  de 
Partidul  Social  Democrat  suedez  si  a  locuit  pe  perioada  evenimentului  in 
apartamentul  uneia  dintre  organizatoare,  care  avea  sa-l  acuze  apoi  de  “sex  pe 
nepregatite”. Conform unui raport al politiei obtinut de tabloidul britanic Daily Mail in 
luna august, ea si Assange au facut sex si au folosit un prezervativ, dar acesta s-a 
rupt, de unde si acuzatia de “sex pe nepregatite”.

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8109751-surse-una-din-femeile-care-acuza-julian-assange-
are-legaturi-cia.htm 
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UNA DINTRE ACUZATOARELE LUI ASSANGE A FUGIT ÎN ORIENTUL MIJLOCIU 

PUTEREA, 10 DECEMBRIE 2010

Una dintre cele două femei suedeze care au depus plângeri împotriva fondatorului 
WikiLeaks nu mai poate coopera la ancheta penală. Conform unui raport la site-ul 
australian Crikey.com ştiri, Anna Ardin s-a mutat în teritoriile palestiniene ca voluntar 
în cadrul unui grup de lucru creştin de reconciliere a  arabilor şi israelienilor. Potrivit 
unei  surse  ea  a  încetat  colaborarea  cu  serviciul  de  urmărire  penală  cu  câteva 
săptămâni în urmă, acesta fiind unul dintre motivele pentru întârzierea prelungită a 
procedurilor acuzatorii.

În recentele sale postări pe blog,  Ardin arată ca ea este în teritoriile palestiniene şi 
nu face nici o menţiune legată de WikiLeaks sau de fondatorul său, Julian Assange, 
dar în anumite,  postări pe twitter Ardin sugerează chiar simpatie pentru WikiLeaks, 
în legătură cu atacurile informatice asupra MasterCard, Visa.

Crikey.com  constată  că  Ardin,  o  feministă  mărturisită,  a  fost  criticată  de  figuri 
proeminente  ale  feministelor,  care,  poate  surprinzător,  par  să  fie  împotriva 
acuzatorului de sex feminin şi să ţină cu acuzatul. "Violul este folosit în urmărirea 
penală a lui Assange în acelaşi mod în care libertatea femeilor a fost folosită pentru a 
invada  Afganistanul.  Trezeşte-te!"  a  postat  Naomi  Klein,  feministă  activistă  şi 
jurnalistă premiată.

Renumitului  avocat  britanic  Mark  Stephens,  apărătorul  fondatorului  WikiLeaks, 
procuratura  sudeză  nu  a  reuşit  să-i  furnizeze  nici  o  documentaţie  referitoare  la 
anchetă şi drept rezultat, este imposibil pentru el să conceapă o apărare. Avocaţii se 
pregătesc  pentru  problema extrădării,  după  ce  au  circulat  zvonuri  că  autorităţile 
sudeze şi cele americane discută pentru exrădarea lui Assange în SUA.

Julian Assange este ţinut la izolare, cu acces limitat la telefon şi la avocaţii săi. 

http://www.puterea.ro/news13071/Una-dintre-acuzatoarele-lui-Assange-a-fugit-in-Orientul-
Mijlociu--.htm 
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WIKILEAKS: PRINŢII DIN ARABIA SAUDITĂ DAU PETRECERI CU ROCK, DROGURI ŞI 
PROSTITUATE      

ZIARE.COM, 8 DECEMBRIE 2010

Un mesaj trimis de unul din consulatele americane in Arabia Saudita si publicat de 
site-ul WikiLeaks descrie petreceri cu sex, droguri si chiar muzica rock, date de unul 
din numerosii printi din regatul arab.

Telegrama trimisa de consulul american din Jeddah descrie o petrecere data de un 
print din puternica familie Al-Thunayan, inrudita cu regele saudit, petrecere la care s-
a pus muzica straina, invitatii au consumat alcool si, din cate se pare, s-au gasit din 
plin prostituate si droguri precum cocaine si hasisul, scrie The Guardian.

E  de  mentionat  faptul  ca  petrecerea  a  fost  data  in  2009,  cu  ocazia  sarbatoririi 
Halloweenului, care e nu numai o sarbatoare tipic americana, ci una tipic crestina, 
fara  vreo  legatura  cu  religia  musulmana  pe  care  o  practica  cvasiunanimitatea 
locuitorilor acestui stat.

Stirea e cu atat mai socanta cu cat Arabia Saudita e unul din cele mai puritane state 
din lume, in care religia islamica e baza statului, e aplicata extrem de strict si in care 
exista  o  politie  religioasa  care  vegheaza  la  respectarea  moravurilor  impuse  de 
varianta wahabista a cultului musulman.

Telegrama trimisa de consulatul american arata ca aceste petreceri secrete, care in 
mod normal sunt ilegale si imorale in Arabia Saudita, au devenit tot mai frecvente in 
ultimii ani.

Un cetatean saudit normal ar risca inchisoarea sau chiar moartea daca ar da petreceri 
cu muzica "neislamica", ar frecventa prostituate sau ar consuma alcool, dar faptul ca 
sunt membri ai familiei regale ii scuteste pe printi de asemenea neplaceri.

http://www.ziare.com/international/wikileaks/wikileaks-printii-din-arabia-saudita-dau-petreceri-cu-
rock-droguri-si-prostituate-1060957 
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MIRESE CONTRA COST PENTRU IMIGRANŢII ÎN UE 

ADEVĂRUL, 11 DECEMBRIE 2010

Ana-Maria Vieru

Sute de mariaje de convenienţă se încheie anual pe insulă între imigranţi asiatici şi 
femei est-europene, care îşi oferă serviciile voluntar sau sunt victime ale traficului de 
persoane.  Printr-o  anomalie  legislativă,  reminiscenţă  a  tradiţiei  privind  zestrea 
miresei, căsătoria contra cost e perfect legală în Irlanda.

Numai  anul  trecut,  384  de  bărbaţi  pakistanezi  au  cerut  permise  de  rezidenţă  în 
Irlanda pe baza căsătoriilor încheiate cu femei din ţări membre ale UE, de obicei din 
Estul Europei, susţin autorităţile de la Dublin. Dintre aceste mirese, 116 sunt letone, 
50 poloneze, 47 estone şi 39 lituaniene. Un număr mare de nigerieni şi de indieni au 
adoptat aceeaşi metodă. Indienii s-au însurat cu 36 de de letone şi cu 28 de poloneze.

Un  oficial  al  serviciilor  sociale  irlandeze,  Denis  Prior,  citat  de  ziarul  „Irish 
Independent" estimează că 10-15% din căsătoriile civile sunt suspectate ca fiind de 
convenienţă.  Poliţiştii  cred  că  multe  dintre  aceste  „false  căsătorii"  sunt  dovada 
existenţei unei reţele de crimă organizată, care profită de femeile vulnerabile din 
fostul bloc comunist. Alteori, femeile însele acceptă acest rol, contra cost. Iar Irlanda 
a devenit o ţintă uşoară pentru imigranţii care aleg această cale de a obţine rezidenţa 
în Europa, pentru că, în această ţară, nu există nicio prevedere legislativă care să 
facă  ilegală  căsătoria  contra  cost.  Cuplurilor  li  se  cer  numai  paşapoartele  şi 
certificatele de naştere. „Facem tot ce putem pentru a opri aceste căsătorii  prin 
adunarea de probe privind alte crime, precum bigamia sau frauda, deoarece nu e 
ilegal să te căsătoreşti cu cineva pentru bani, în Irlanda" , a declarat o sursă din Biroul 
de Imigraţii al Irlandei, citată de cotidianul britanic „The Times".

Recrutare online

Fenomenul a intrat în atenţia poliţiei din Letonia, ţara de unde provin, se pare, cele 
mai  multe  dintre  mirese.  Recrutarea  se  face  pe  site-urile  de  socializare  de  pe 
internet, dar şi prin diferite cunoştinţe sau chiar cu ajutorul prietenilor şi familiilor 
viitoarelor mirese. „Unele fete răspund unor anunţuri care oferă până la 3.000 de 
euro pentru o căsătorie. Se precizează clar despre ce e vorba deoarece nu e nimic 
ilegal. Sărăcia şi lipsa oportunităţilor le fac pe aceste femei să-şi ofere serviciile", 
declară Ilze Tropa-Adebayo, membră a Asociaţiei  Letonilor din Irlanda. Alte femei 
sunt ademenite cu promisiunea unui job, a banilor sau chiar cu ameninţări violente. 
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Unele susţin că sunt victimele traficului de persoane, că sunt violate, răpite şi lovite. 
„Adesea, singurele detalii oferite prin anunţuri sunt acelea că se caută femei tinere, 
sub 30 de ani şi că se oferă cazare gratuită în Irlanda timp de şase luni - adică exact 
perioada necesară pentru înregistrarea noii căsătorii. Unele femei află că urmează să 
se  căsătorească  numai  atunci  când  ajung  în  Irlanda",  spune  Sandra  Zalcmane, 
directoarea organizaţiei de caritate Shelter Safe House, din Letonia, citată de BBC. 

Organizaţia derulează o campanie pentru a avertiza tinerele femei în privinţa acestui 
risc. Cum rata şomajului în Letonia este printre cele mai ridicate din Europa, multe 
femei sunt atrase uşor în aceste căsătorii simulate, prin promisiunea unei vieţi mai 
bune în Irlanda. 

Anchetă a poliţiei

„Operaţiunea Caritatea" a fost lansată anul trecut, în Irlanda, după ce ofiţerii  din 
Serviciul de Naturalizare şi Imigraţie (INIS), din subordinea Departamentului Justiţiei, 
au observat o înmulţire a cererilor de permis de rezidenţă din partea asiaticilor, pe 
baza căsătoriilor  cu femei  est-europene,  cetăţene ale UE. Potrivit  purtătorului  de 
cuvânt al poliţiei irlandeze, Jim Molloy, citat de BBC, toate cazurile suspecte sunt 
acum investigate. 

Autorităţile irlandeze au identificat mai multe organizaţii compuse din pakistanezi, 
indieni şi nigerieni, suspectate că ar solicita comisioane de până la 10.000 de euro în 
schimbul furnizării unei mirese cu acte în regulă. Ministrul Justiţiei, Dermot Ahern, 
intenţionează  să  introducă  noi  prevederi  în  Legea  Imigraţiei,  a  Rezidenţei  şi  a 
Protecţiei, pentru a putea combate acest fenomen.  

Subiect de carte în Letonia

Jurnalista letonă Aleksandra Jolkina scrie o carte pe această temă, în care îşi descrie 
propria experienţă. Ea a încercat să-şi caute un „soţ", postând anunţuri online, prin 
care pretindea că are nevoie de un loc de muncă în străinătate. În câteva ore a primit 
propuneri de căsătorie în Irlanda, toate de la bărbaţi pakistanezi sau indieni, care îi 
ofereau până la 2.000 de euro. După ce şi-a dat acordul, i s-au trimis bilete de avion 
către Dublin în decurs de câteva zile. Poliţia letonă a cerut autorităţilor irlandeze să 
ancheteze mariajele suspecte.

http://www.adevarul.ro/international/Mirese_contra_cost_pentru_imigrantii_in_UE_0_388161542.html 
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400 DE MUSULMANE DIN PAKISTAN AU CERUT GUVERNULUI EXECUŢIA UNEI 
CREŞTINE 

REALITATEA TV, 10 DECEMBRIE 2010 23:40 

Demonstraţie de ură şi intoleranţă religioasă în oraşul pakistanez Karachi. Peste 400 
de femei  musulmane au cerut  în  stradă guvernului  să  execute o femeie  creştină, 
judecată pentru defăimarea religiei islamice.

Asia Bibi este prima femeie judecată pentru încălcarea mult-disputatei legi cu privire 
la blasfemie şi riscă, prin această lege, chiar condamnarea la moarte. Mai mult, un 
imam taliban a  oferit  o  recompensă pentru  cine va reuşi  să o  ucidă pe creştină, 
dincolo de decizia tribunalului. Femeia este acuzată că ar fi înjurat folosind numele 
Profetului Mahomed - asta după ce adusese apă pe un cîmp unde muncea alături de 
alte femei, iar cîteva dintre acestea au refuzat să bea, tocmai pentru că apa era 
adusă de o creştină.

Asia Bibi se consideră victima unei înscenări: "Tot ce pot să spun e că am patru fete 
mici. Am fost pe nedrept implicată în acest caz fals. Nu am comis nicio blasfemie 
împotriva Profetului.  Îl  considerăm (pe Mahomed, n.r.)  ultimul  dintre Profeţi  şi  Îl 
respectăm. Am fost acuzată pe nedrept".

Mediatizarea intensă a cazului a atras atenţia mai multor organizaţii  internţionale 
pentru Drepturile Omului, care susţin că această lege a fost exploatată de numeroşi 
extremişti religioşi. Legea anti-blasfemie se bucură însă de un larg sprijin în Pakistan, 
unde populaţia este 95% musulmană şi 4% creştină.

http://www.realitatea.net/400-de-musulmane-din-pakistan-au-cerut-guvernului-executia-unei-
crestine_781379.html 
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FRANŢA: SEGOLENE ROYAL DA STARTUL ALEGERILOR PRIMARE SOCIALISTE

EPOCH TIMES, 7 DECEMBRIE 2010

Inainte cu  un an si  jumatate,  Segolene Royal  a decis  sa  se prezinte candidata la 
alegerile primare ale partidului, care trebuie sa aleaga un rival socialist la viitoarele 
alegeri prezidentiale impotriva lui Nicolas Sarkozy, taxat cu tot felul de calificative de 
viitorii  sai  rivali,  care  de  abia  asteapta  sa  'se  casapeasca'  intre  ei  pentru  a  fi 
nominalizati de partid, potrivit unor discutii dezvaluite de WikiLeaks ce ar fi avut loc 
la masa unui ambasador al SUA, noteaza marti ziarul ABC.

Sarkozy a invins-o deja pe Segolene la ultimele alegeri prezidentiale din 2007. Trei 
ani  mai tarziu, personajul  feminin cel  mai cunoscut al  socialismului  francez trage 
sforile pentru a intra in campul de lupta, lansandu-se intr-o cursa maraton care ar 
trebui sa dureze un an si jumatate, dupa eliminarea a peste jumatate de duzina din 
aspirantii  socialisti  care  isi  disputa,  intre  vechea  si  noua  garda,  postul  de 
contracandidat definitiv impotriva lui Sarkozy.

Martine  Aubry,  fiica  lui  Jacques  Delors  si  prim-secretar  al  Partidului  Socialist 
Francez /PSF/ s-a hotarat 'sa organizeze' anticipat alegerile primare socialiste, pentru 
a evita lupte fratricide premature. Singura impotriva tuturor, Segolene a decis sa se 
arunce deja in lupta sperand ca notorietatea, fotogenia si carisma ei /presupusa/ ii 
vor permite sa-i invinga atat pe 'elefantii' cat si pe 'tinerii lupi socialisti'. Dar va trebui 
sa elimine si alti aspiranti la candidatura socialista, 'piese grele' tabacite in luptele de 
partid, dar si pe tinerii ambitiosi care viseaza la momentul lor de glorie.

Dominique Strauss-Kahn (DSK), omul forte al FMI, si Martine Aubry, sunt principalii 
rivali  ai  lui  Segolene.  Mai  sunt  si  alti  aspiranti  la  leadershipul  socialist:  François 
Hollande (fostul sot al lui Segolene si tatal copiilor ei), Arnaud Montebourg (partener 
al unei frumoase prezentatoare de TV), Manuel Valls (fiul unui mare pictor spaniol 
decedat,  Xavier  Valls)  si  Benoit  Hamon  (stanga  radicala)  viseaza  la  locul  lor  sub 
soarele socialist.

Pentru prima data in istoria politica franceza, un cuplu divortat, Segolene si Hollande, 
isi disputa acelasi post de candidat la presedintie. Segolene are cateva puncte avans: 
s-a logodit cu un om de afaceri, in timpul ce fostul sot se fotografiaza la brat cu o 
ziarista de mica importanta. Intre 'elefanti', Martine Aubry are faima de 'calugarita-
soldat', in timp ce DSK este cunoscut ca afemeiat: el a fost victima unui scandal cu o 
frumoasa  analista  economica  si  este  casatorit  cu  o  fosta  ziarista  Anne  Sinclair, 
provenita dintr-o familie foarte bogata.
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Dezvaluirile  WikiLeaks,  publicate  de ziarul  Le Monde au dat  o  nota de picanterie 
acestei galaxii de sori si comete solitare. Acum stim ce credea DSK despre uimitoarele 
sondaje ale lui Segolene: 'Pura halucinatie colectiva...' i-ar fi spus presedintele FMI 
unui tovaras de partid, insistand supra demagogiei populiste a unui discurs 'seducator'. 
Succesul ei in sondaje s-a bazat pe 'halucinatiile'  unei opinii  publice vrajite de un 
Flautist fermecat imbracat in fusta si cu limba ascutita.

In  fata  unui  ambasador  al  SUA,  Segolene  a  stiut  sa  faca  uz  de  farmecele  sale: 
frumusetea  sa  rece,  discursul  amabil,  realism  in  obscuritate,  demagogie  pentru 
galerie. Si o marturie a dragostei sale profunde fata de cultura americana: 'Urmaresc 
cu  placere  serialul  Neveste  Disperate'.  In  fata  unui  asemeni  peisaj,  diplomatii 
americani  nu  isi  ascund  imaginea  defavorabila  fata  de  presedintele  Sarkozy  si  a 
rivalilor sai socialisti. Sarkozy: un filoamerican greu de abordat. Segolene, o femeie 
rece si calculata lipsita de scrupule. DSK, un tip inteligent dar lipsit de carisma: pare 
mai batran decat este. Martine Aubry, prim secretar al partidului, de nevazut si de 
neauzit dincolo de portile partidului.

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/12/article_94486.html?search_token=femei 
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