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POLITICĂ 

ALEGERI ÎN ORGANIZAŢ IA DE FEMEI A PDL: SULFINA BARBU PREŞEDINTE, ANDREEA PAUL 

VASS PRIM-VICEPREŞEDINTE ŞI OANA BADEA SECRETAR GENERAL 

GÂNDUL, 15 OCTOMBRIE 2011 

de Emma Toader   

Sulfina Barbu a fost reconfirmată, sâmbătă, în funcţia de preşedinte al Organizaţiei de femei a 

PDL, în timp ce Andreea Paul Vass a obţinut funcţia de prim-vicepreşedinte, iar Oana Badea a 

fost aleasă în postul de secretar general, informează Mediafax. 

Sulfina Barbu a obţinut 967 de voturi favorabile la Convenţia Naţională a Organizaţiei de femei 

a PDL, în timp ce 33 de voturi au fost declarate nule. 

Andreea Paul Vass a obţinut 939 de voturi "pentru", în timp ce 45 voturi au fost nule, iar Oana 

Badea - 967 de voturi favorabile, iar 20 au fost nule. 

Cristina Trăilă a fost votată cu 943 voturi favorabile, 52 fiind declarate nule, pentru funcţia de 

preşedinte al Comisiei de etică a organizaţiei, iar Rodica Tatu a obţinut funcţia de secretar 

general adjunct, cu 348 de voturi "pentru", 48 fiind nule. 

Sulfina Barbu a spus, după anunţarea rezultatelor, că îi revine o mare responsabilitate, arătând 

că noua echipă a organizaţiei îşi va atinge obiectivele propuse de ea prin moţiunea "Forţa 

femeilor PDL - România 2020". 

http://www.gandul.info/politica/alegeri-in-organizatia-de-femei-a-pdl-sulfina-barbu-presedinte-andreea-paul-

vass-prim-vicepresedinte-si-oana-badea-secretar-general-8870188

http://www.gandul.info/politica/alegeri-in-organizatia-de-femei-a-pdl-sulfina-barbu-presedinte-andreea-paul-vass-prim-vicepresedinte-si-oana-badea-secretar-general-8870188
http://www.gandul.info/politica/alegeri-in-organizatia-de-femei-a-pdl-sulfina-barbu-presedinte-andreea-paul-vass-prim-vicepresedinte-si-oana-badea-secretar-general-8870188
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ANDREEA VASS: NU MAI PUTEM AVEA O CLASĂ POLITICĂ ÎN CARE DECID 90% BĂRBAŢII ŞI 

10% FEMEILE  

AGERPRES, 15 OCTOMBRIE 2011 11:09 

Andreea Paul Vass, preşedinte al Organizaţiei de Femei a PDL Sălaj şi consilier pe probleme 

economice al premierului, a declarat, sâmbătă, înainte de deschiderea lucrărilor Convenţiei 

Naţionale a OFPDL, că în România există, încă, o discriminare în ceea ce priveşte reprezentarea 

în politică a femeilor şi bărbaţilor. 

"Chiar şi Traian Băsescu, preşedintele nostru drag, are nevoie să se deschidă puţin asupra a tot 

ceea ce înseamnă perspective privind viitorul politicii româneşti. Nu mai putem avea o clasă 

politică în care decid 90% bărbaţii şi 10% femeile aşa cum este cazul în Parlamentul României", 

a declarat Andreea Paul Vass rugată să comenteze afirmaţia preşedintelui Traian Băsescu 

potrivit căreia România nu este pregătită în acest moment să aibă o femeie preşedinte sau 

premier.  

Andreea Vass a explicat, pornind de la afirmaţia preşedintelui OFPDL, Sulfina Barbu, potrivit 

căreia în următorii cinci ani organizaţia pe care o conduce trebuie să fie atât de puternică încât 

să dea un candidat-femeie pentru funcţia de preşedinte sau premier, că în România există, încă, 

o discriminare în ceea ce priveşte reprezentarea pe sexe în politică. "Definiţia discriminării este 

dată de răspunsul la întrebarea: este România pregătită să aibă o doamnă preşedinte, prim-

ministru sau ministru ? De câte ori apare răspunsul 'nu ştiu', aceea este definiţia discriminării. 

Iar dacă răspunsul este nu, atunci discriminarea atinge cote inadmisibile", a declarat 

preşedintele OFPDL Sălaj.  

Andreea Vass a adăugat că nu doreşte să fie înţeleasă ca o reprezentantă a feminismului dus la 

extrem şi că dacă în Parlamentul României ar fi vreodată 90 % femei şi 10 % bărbaţi s-ar 

întoarce să lupte pentru acelaşi principiu al egalităţii de şanse, în acel caz ipotetic, în favoarea 

bărbaţilor.  

Întrebată cine anume dintre femeile din PDL ar fi cea mai potrivită la ora actuală să candideze la 

funcţia de preşedinte sau să se regăsească în funcţia de premier, Vass a declarat că sunt multe 

femei puternice ale dreptei care ar putea prelua una dintre aceste importante responsabilităţi.  

"Sunt atât de multe femei puternice ale dreptei la care nu trebuie decât să ne deschidem foarte 

larg ochii asupra lor şi să începem să apreciem valoarea. O ierarhie corectă a valorilor şi a 

competenţelor ar duce şi la un echilibru de reprezentare de gen. (...) Altfel nu avem de a face 
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decât cu un plafon de sticlă în interiorul partidelor politice pe care unii au puterea să-l 

perceapă, alţii ba. Ori aceasta este bătălia pe care o avem de dus. Să conştientizăm întreaga 

clasă politică că este nevoie de un parteneriat între doamne şi domni şi că se poate face. 

Egalitatea de şanse nu este o valoarea societală pe care s-o poţi cumpăra sau importa. Pentru 

ea trebuie să lupţi şi, cu 'te rog frumos' e clar că nu mai merge", a mai declarat Andreea Paul 

Vass.  

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/87150.html 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/87150.html
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ELENA UDREA: POT SĂ SPUN CĂ FEMEILE CARE  FAC POLITICĂ SUNT DISCRIMINATE 

AGERPRES, 15 OCTOMBRIE 2011  

Vicepreşedintele Partidului Democrat Liberal (PDL) Elena Udrea a spus, sâmbătă, la Convenţia 

naţională a femeilor democrat-liberale, că femeile care fac politică sunt discriminate. 

"Eliberată de orice complex, pot să spun că femeile care fac politică sunt discriminate. Ţine de 

noi să fim solidare şi să schimbăm această mentalitate. Când am pornit în politică, mi s-a 

recomandat să mă transform în femeia-bărbat ca să fiu credibilă, dar am refuzat pentru că mi s-

a părut ipocrit şi nedrept. După ani de zile în care am demonstrat că o femeie poate munci şi pe 

tocuri şi dacă îşi găseşte timp să meargă la coafor pot să spun că ţine de noi să schimbăm 

percepţii, să schimbăm mentalităţi, să fim mai multe în funcţii publice", a spus Udrea.  

Ea a adăugat că discriminarea cu care se confruntă o femeie în politică este mai puţin în interior 

şi mai degrabă la nivelul societăţii, la nivelul reprezentanţilor mass-media.  

"Cred că este reflexul unei societăţi încă tarate de misoginism care judecă mult mai aspru o 

femeie decât un bărbat, care cere mult mai multe unei femei decât unui bărbat şi care ne-a 

obligat să încercăm să demonstrăm permanent competenţa, loialitatea, integritatea, lucruri 

care pentru un bărbat sunt deja axiome. De la un bărbat nu se cere să faci proba competenţei, a 

integrităţii, dar la o femeie, pentru a fi luată în serios, este nevoie să le dovedească", a mai spus 

Udrea.  

Vicepreşedintele PDL a adăugat că femeile nu sunt solidare între ele atunci când sunt ţintele 

unor atacuri care ţin de condiţia specifică femeii. "Mă gândesc cu tristeţe că nu multe am 

reacţionat când o colegă din alt partid politic a fost expusă public într-o situaţie intimă. A fost 

umilită public cu un filmuleţ şi nu multe dintre noi au ieşit atunci să protesteze. Nu multe dintre 

noi am protestat când Monica Iacob-Ridzi, însărcinată fiind, era chinuită şi umilită de colegii 

politicieni. Nu multe dintre noi luăm atitudine când colege de-ale noastre sunt ironizate de 

bărbaţi precum Victor Ponta pentru lucruri pe care şi el le regăseşte acasă la soţia lui: genţi, 

pantofi, coafor", a menţionat Elena Udrea.  

Ea a mai spus că fiecare femeie care ajunge într-o funcţie publică "nu trebuie să arunce scara pe 

care a urcat", dimpotrivă, să ajute şi o altă femeie să urce pe aceeaşi scară.  

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/87175.html 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/87175.html
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ELENA UDREA: MAI TOATE FEMEILE CARE AU FUNCŢII IMPORTANTE AU  FOST SUSŢINUTE 

MĂCAR LA ÎNCEPUT DE TRAIAN BĂSESCU  

 AGERPRES, 15 OCTOMBRIE 2011  

Vicepreşedintele Partidului Democrat Liberal (PDL) Elena Udrea a declarat, sâmbătă, la 

Convenţia Naţională a Organizaţiei de femei democrat-liberale, că preşedintele Traian Băsescu 

"este cel mai deschis" la capitolul promovarea femeilor în funcţii importante. 

"Mai toate femeile care au astăzi funcţii importante din PDL au fost susţinute măcar la 

începutul carierei de Traian Băsescu. Aşa se face că avem, ca partid, femei în cele mai înalte 

funcţii din stat din ultimii 20 de ani", a spus Udrea.  

Elena Udrea a adăugat că şeful statului "poate să mai dea încă o şansă în plus, mai mult decât 

până acum femeilor'', pentru că după părerea ei "există femei care pot ocupa funcţia de prim 

ministru".  

"Ţine numai de noi să ne schimbăm mentalitatea, comportamentul, pentru că până la urmă 

societatea reacţionează aşa cum dăm noi semnalul. Câtă vreme noi suntem primele care 

acceptăm discriminarea în politică şi nu numai în politică, societatea nu face decât să urmeze 

propria noastră atitudine", a încheiat Udrea. 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/87148.html 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/87148.html
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ANASTASE: PONTA NU ÎNŢELEGE CĂ A JIGNI O  FEMEIE NU E ATAC POLITIC, CI UN ATAC LA 

BUNUL SIMŢ  

MEDIAFAX, 15 OCTOMBRIE 2011 

Prim-vicepreşedintele PDL Roberta Anastase a declarat, sâmbătă, că oameni politici slabi îşi iau 

ca ţină femei crezând că acestea sunt o pradă uşoară şi că Victor Ponta nu înţelege că a jigni o 

femeie nu înseamnă un atac politic şi că nu poate să stea 4 ani la guvernare fără cei 7 ani de-

acasă. 

"Oameni politici slabi sunt cei care îşi iau ca ţintă femei crezând că sunt o pradă uşoară. Se 

înşeală amarnic. Suntem mai puternice şi putem să ducem această bătălie până la capăt. E 

adevărat că limbajul nu este unul care să ne facă să ne simţim bine. Oameni eleganţi în 

aparenţă sunt cei care se exprimă cel mai urât, şi mă gândesc aici la Victor Ponta. Victor Ponta 

nu înţelege că a jigni o femeie nu înseamnă să facă un atac politic, ci înseamnă pur şi simplu să 

facă un atac la bunul simţ. Îi mai spun un singur lucru lui Victor Ponta: că nu poţi să stai 4 ani la 

guvernare dacă nu ai 7 ani de-acasă", a afirmat Anastase, în discursul ţinut la Convenţia 

Naţională a Organizaţiei de femei a PDL. 

Ea a arătat că femeile din PDL au fost primele care au ieşit împotriva Guvernului Năsrase şi au 

protestat cu cărucioarele spunându-i fostului premier "Pleacă!". 

Anastase a adăugat că PSD şi USL ar trebui să aibă bunul simţ că nu pe Victor Ponta îl pregătesc 

pentru funcţia de premier, ci pe Adrian Năstase. 

Roberta Anastase a mai spus că stereotipurile legate de femei sunt depăşite, menţionând 

femeile cu succes în afaceri sau la conducerea ţării. 

http://www.mediafax.ro/politic/anastase-ponta-nu-intelege-ca-a-jigni-o-femeie-nu-e-atac-politic-ci-un-atac-la-

bunul-simt-8869764/ 

http://www.mediafax.ro/politic/anastase-ponta-nu-intelege-ca-a-jigni-o-femeie-nu-e-atac-politic-ci-un-atac-la-bunul-simt-8869764/
http://www.mediafax.ro/politic/anastase-ponta-nu-intelege-ca-a-jigni-o-femeie-nu-e-atac-politic-ci-un-atac-la-bunul-simt-8869764/
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IOAN OLTEAN, CĂTRE FEMEILE DIN PDL: LUPTAŢI PENTRU A LUA PUTEREA, NOI BĂRBAŢI I 

NU V-O DĂM  

ROMÂNIA LIBERĂ, 15 OCTOMBRIE 2011 

de RALUCA TOMA 

Secretarul general al PDL, Ioan Oltean, le-a îndemnat pe femeile democrat-liberale să lupte 

pentru a prelua puterea în politică pentru că bărbaţii nu o vor ceda de bunăvoie, sâmbătă, în 

discursul ţinut la deschiderea lucrărilor Convenţiei Naţionale a Organizaţiei de Femei a 

Partidului Democrat Liberal. 

"Cred că aţi dovedit cu prisosinţă că rezultatele pe care PDL le-a obţinut în ultimii 5-6 ani ar fi 

fost imposibil de realizat fără dumneavoastră.(...) Politica românescă nu mai poate fi 

desfăşurată doar de către bărbaţi. Sunt mulţi bărbaţi, poate şi în această sală, dar în ţara 

aceasta, care apreciează că politica şi puterea constituie doar apanajul bărbatului şi că femeia 

nu are acces la putere. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că niciodată puterea nu s-a 

dat. Puterea s-a luat. Să nu aşteptaţi să vă dăm noi bărbaţii puterea, nu o să v-o dăm. Încercaţi 

să o luaţi!", a declarat Ioan Oltean, citat de Agerpres. 

El le-a încurajat în continuare pe femeile democrat-liberale în realizarea acestui deziderat, 

spunându-le că împreună, ca o forţă politică puternică solidară, pot reuşi o mai bună 

reprezentativitate. 

"Solidaritatea feminină încă nu s-a făcut cunoscută. V-aţi solidarizat de multe ori cu bărbaţii, ia 

solidarizaţi-vă între dumneavoastră şi veţi vedea ce puteţi obţine", a declarat Oltean. 

El le-a mai spus democrat-liberalelor că în acest moment există femei puternic afirmate din 

PDL, dând exemplu miniştrilor-femei, în spatele cărora stă un bărbat puternic, numindu-l pe 

premierul Emil Boc. Un alt exemplu dat în acest sens a fost cel al preşedintelui Camerei 

Deputaţilor, Roberta Anastase. 

"Iată cum puterea se transmite prin muncă de la bărbaţi la femei. Cred cu sinceritate că femeia 

democrat-liberală reprezintă valorile populare (...) Cred de aceea că viitorul va consacra şi mai 

mult valorile în politica românească. Vreau mai multe femei în Guvern, vreau mai multe femei 

în Parlament", a mai spus Oltean. 

El i-a transmis, în glumă, preşedintelui OFPDL, Sulfina Barbu că ar fi dispus să cedeze funcţia de 

secretar general al partidului şi să preia la schimb şefia organizaţiei femeilor democrate. El a 

adăugat că i-ar plăcea să conducă o şedinţă a Camerei în plenul căreia s-a afla doar femei. 
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"Nu mi-ar tăia nimeni microfoanele, nu m-ar înjura nimeni. (...) Luptaţi-vă pentru că în 

Parlamentul României femeia reprezintă doar 10-12%. Anul viitor este anul dumneavoastră. 

Partidul are nevoie de dumneavoastră. Aţi dus partidul la guvernare, l-aţi menţinut la 

guvernare, vă rog să-l aduceţi din nou la guvernare în 2012. Fără dumneavoastră partidul nu 

poate ajunge la guvernare", a mai declarat Ioan Oltean la Convenţia Naţională a OFPDL. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ioan-oltean-catre-femeile-din-pdl-luptati-pentru-a-lua-puterea-

noi-barbatii-nu-v-o-dam-241189.html 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ioan-oltean-catre-femeile-din-pdl-luptati-pentru-a-lua-puterea-noi-barbatii-nu-v-o-dam-241189.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ioan-oltean-catre-femeile-din-pdl-luptati-pentru-a-lua-puterea-noi-barbatii-nu-v-o-dam-241189.html


13 

 

BOC: O FEMEIE E POTR IVITĂ PENTRU FUNCŢIA  DE PREŞEDINTE; MAI DEVREME SAU MAI 

TÂRZIU SE VA ÎNTÂMPLA 

GÂNDUL, 15 OCTOMBRIE 2011 

de Alina Novăceanu  

Preşedintele PDL Emil Boc a declarat, sâmbătă, că o femeie este potrivită să ocupe funcţia de 

preşedinte al României şi că mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla, informează 

Mediafax. 

"O să răspund la o întrebare care mi-a fost pusă afară: dacă o femeie ar fi potrivită să ocupe 

funcţia de preşedinte al României. Eu spun că da şi, mai devreme sau mai târziu, acest lucru se 

va întâmpla", le-a spus Emil Boc participantelor la Convenţia Naţională a Organizaţiei de femei a 

PDL. 

El a menţionat că PDL a fost primul partid care a promovat o femeie în funcţia de preşedinte al 

Camerei Deputaţilor, în persoana Robertei Anastase, şi astfel PDL a făcut deja un pas spre 

direcţia alegerii unei femei în funcţia de preşedinte al României.  

Premierul a mai spus că nicio victorie a PDL nu ar fi fost posibilă fără organizaţia de femei şi că 

are şansa să colaboreze în Guvern cu doamne profesioniste care ştiu ce au de făcut până la 

capăt, menţionându-le pe Elena Udrea, Anca Boagiu, Sulfina Barbu, Andreea Paul Vass, Oana 

Badea, Cristina Trăilă şi Doina Melinte. 

El a arătat că în 2007 fără Monica Macovei, Sulfina Barbu, Anca Boagiu nu ar fi fost posibil ca 

România să intre în UE şi le-a mulţumit femeilor pentru sprijin. 

http://www.gandul.info/politica/boc-o-femeie-e-potrivita-pentru-functia-de-presedinte-mai-devreme-sau-mai-

tarziu-se-va-intampla-8869877  

http://www.gandul.info/politica/boc-o-femeie-e-potrivita-pentru-functia-de-presedinte-mai-devreme-sau-mai-tarziu-se-va-intampla-8869877
http://www.gandul.info/politica/boc-o-femeie-e-potrivita-pentru-functia-de-presedinte-mai-devreme-sau-mai-tarziu-se-va-intampla-8869877
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VICEPREŞEDINTELE DEMOCRAT-LIBERAL MIHAELA POPA CRITICĂ NUMIRILE DIN  PARTID: 

“UNDE SUNT FEMEILE DIN PDL?” 

GÂNDUL, 12 OCTOMBRIE 2011 

de Raul FLOREA  

Vicepreşedintele PDL Mihaela Popa critică marginalizarea femeilor în competiţia internă din 

partid şi modul în care s-a derulat ocuparea posturilor de preşedinţi ai comisiilor de specialitate. 

Într-o postare pe blogul personal intitulată "Unde sunt femeile din PDL?", liderul democrat-

liberal face referire la ultimele numiri în cadrul Biroului Permanent. 

"Constat cu uimire că la cele patru comisii de specialitate ale PDL unde au avut loc alegeri până 

în prezent nu regăsim nici o femeie preşedinte şi asta nu pentru că nu au fost alese, dar nici nu 

au fost încurajate să-şi depună candidatura. 

Mi-am pus speranţe în alegerile pentru comisiile de specialitate. Am crezut că va fi o competiţie 

acerbă între specialiştii din PDL pentru că aceştia există. Am crezut că responsabilii în resurse 

umane din PDL vor susţine înscrierea profesioniştilor din toate judeţele, astfel încât să avem în 

frunte nu doar politicieni, ci şi experţi, poate nu foarte cunoscuţi în politică, în schimb cu o 

notorietate de invidiat în domeniul lor", scrie Mihaela Popa, adăugând că expertiza 

reprezentantelor PDL nu este deocamdată pusă în valoare: "Alegerile PDL la nivel naţional, însă, 

mi-au oferit ocazia să mă întâlnesc cu toate organizaţiile de femei din ţară şi să observ că avem 

o resursă umană valoroasă, experte şi profesioniste a căror carte de vizita este excelentă în 

domeniul lor. Din păcate, deşi oricând gata să-şi pună la dispoziţie experienţa şi expertiza, nu le 

includem în proiectele noastre". 

http://www.gandul.info/politica/vicepresedintele-democrat-liberal-mihaela-popa-critica-numirile-din-partid-unde-

sunt-femeile-din-pdl-8860434 

http://www.gandul.info/politica/vicepresedintele-democrat-liberal-mihaela-popa-critica-numirile-din-partid-unde-sunt-femeile-din-pdl-8860434
http://www.gandul.info/politica/vicepresedintele-democrat-liberal-mihaela-popa-critica-numirile-din-partid-unde-sunt-femeile-din-pdl-8860434
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LEGISLAŢIE 

LEGEA PRIVIND CASTRAREA CHIMICĂ A PEDOFILILOR, RESPINSĂ DE SENAT 

MEDIAFAX, 11 OCTOMBRIE 2011 

Comisia juridică a Senatului a respins, marţi, iniţiativa legislativă care prevede castrarea chimică 

a pedofililor condamnaţi pentru circumstanţe agravante de abuz sexual. 

Senatorii din Comisia juridică au adoptat, în acest sens, un raport de respingere la propunerea 

legislativă privind prevenirea violenţei şi abuzurilor sexuale asupra minorului, singurul vot în 

favoarea adoptării proiectului aparţinând senatorului PDL Iulian Urban. 

Propunerea legislativă prevede ca făptuitorul găsit vinovat de violenţă şi abuz sexual asupra 

minorului şi condamnat pentru circumstanţe agravante de abuz sexual să primească o 

pedeapsă suplimentară prin "inhibarea pornirilor sexuale, prin metode chimice", pentru a se 

preveni, astfel, recidiva. 

În proiect se arată că această sancţiune se aplică în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, 

ce pot avea consecinţe grave atât pentru dezvoltarea fizică, psihică şi morală a minorului, cât şi 

pentru copiii ce s-ar putea naşte în urma acestor raporturi. 

Conform proiectului, pedeapsa suplimentară poate fi însoţită de tratament psihologic adecvat, 

în scopul prevenirii recidivei, dar şi pentru integrarea infractorului în societate, fără ca acesta să 

mai reprezinte o ameninţare. 

Condamnatul acuzat de pedofilie ar urma, aşa cum se arată în proiect, să fie în continuare sub 

supraveghere, prin monitorizare GPS şi după ce şi-a ispăşit pedeapsa. 

În timpul dezbaterilor, senatorul PDL Iulian Urban a spus că introducerea pedepsei de castrare 

chimică nu reprezintă un tratament inuman, el dând ca exemplu faptul că ţări precum Polonia şi 

Rusia au legislaţii în acest sens. 

"Ai copii, au vreo opt ani, îi violează şi îl cazăm pe banii statului, să stea să mănânce trei mese 

pe zi vreo douăzeci de ani", a spus senatorul. 

Pe de altă parte, senatorul PSD Adrian Ţuţuianu (PSD) a susţinut că, dacă doresc să fie serioşi în 

ceea ce fac, senatorii ar trebui să îşi propună să modifice Codul Penal şi introducă pedepse 
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complementare şi măsuri de siguranţă. "În niciun caz nu se poate face aşa cum a gândit-o 

colegul deputat", a opinat acesta. 

Preşedintele Comisiei juridice, Toni Greblă (PSD), a subliniat că această problemă este "extrem 

de delicată". "Probabil ar trebui să fie găsită o modalitate legislativă, dar care să fie unitară cu 

Codul Penal şi să facă în aşa fel încât prin pedeapsă să fie descurajate astfel de 

comportamente", a declarat Toni Greblă. 

Referitor la monitorizarea prin GPS, Greblă a apreciat că nu rezolvă nimic în sensul prevenirii 

abuzurilor pedofililor. 

Propunere legislativă privind prevenirea violenţei şi abuzurilor sexuale asupra minorului are ca 

autori mai mulţi deputaţi PDL - Claudia Boghicevici, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Cătălin 

Croitoru, Tinel Gheorghe, Stelian Ghiţă-Eftemie, Mircia Giurgiu, Ioan Holdiş, Doru Leşe, Nicuşor 

Păduraru, Ştefan Pirpiliu, Alin Popoviciu, Marius Rogin, Valentin Rusu, Mihaela Şandru şi Marius 

Spânu. 

Senatul este prima Cameră sesizată, forul decizional în privinţa acestui proiect fiind Camera 

Deputaţilor. 

http://www.mediafax.ro/social/legea-privind-castrarea-chimica-a-pedofililor-respinsa-de-senat-8855737 

http://www.mediafax.ro/social/legea-privind-castrarea-chimica-a-pedofililor-respinsa-de-senat-8855737
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ECONOMIE 

CELE MAI BOGATE FEMEI DIN ROMÂNIA 

FORBES ROMÂNIA, 13 OCTOMBRIE 2011  

Sunt puternice, influente şi conduc afaceri de zeci şi chiar sute de milioane de euro. Dar sunt 

extrem de discrete. Cele mai bogate femei din România stau departe de ochii presei, multe 

dintre ele fiind complet necunoscute pentru publicul larg.   

Carmen Adamescu, soţia discretului om de afaceri Dan Grigore Adamescu este preşedintele 

consiliului de administraţie al Unirea Shopping Center Bucureşti, compania care controlează 

magazinul cu acelaşi nume de la kilometrul zero al Capitalei şi un mall din Braşov. Familia 

Adamescu are afaceri în mai multe domenii, de la asigurări, retail, imobiliar, până la media şi 

turism. Familia mai deţine aşadar compania de asigurări Astra, cotidianul România Liberă şi 

Hotelul Intercontinental din Capitală.   

 

Veronica Drăgan   

La 38 de ani este văduvă, are trei copii şi un grup de 100 de firme cu afaceri totale de 

aproximativ 1 miliard de euro de condus. Niciodată nu a luat însă în considerare posibilitatea de 

a vinde. Şi nu o va face nici în viitor. Principala afacere a familiei este Butan Gas, aceasta fiind 

dealtfel şi compania cea mai vizibilă în România. Este pasionată de filatelie şi numismatică, dar îi 

place şi să călătorească, să citească şi să asculte muzică. A fost căsătorită o singură dată, cu Iosif 

Constantin Drăgan, mariaj în urma căruia a rezultat trei băieţi. Recunoaşte că prioritatea, în 

plan personal o reprezintă copiii. 

 

Camelia şi Corina Voiculescu  

Surorile Voiculescu, Camelia şi Corina reuşesc să impresioneze în primul rând prin discreţie. Deşi 

coordonează în mod direct una dintre cele mai importante platforme media din România şi este 

implicată în majoritatea afacerilor deţinute de familie, Camelia, fiica cea mare a fostului 

politician Dan Voiculescu nu apare niciodată în public. 

Printre companiile deţinute de Camelia şi Corina Voiculescu se numără Antena Goup, Grupul 

Media Camina (care are licenţele radio ZU), Media Casa Press (publishing) sau Intact Interactive 
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(online). Pe lângă zona media, se numără şi companii din zona FMCG sau servicii directe, care 

aparţin Grivco. Afacerile totale ale grupului au înregistrat anul trecut o uşoară scădere, de 

aproximativ 2 %, de la 237,5 milioane euro, în 2009, la 233,3 milioane euro, în 2010. 

 

Măriuca Talpeş  

Măriuca Talpeş este, alături de soţul său, Florin, fondatorul  producătorului de software 

antivirus BitDefender – unul dintre cele mai cunoscute branduri româneşti din lume. Pe lângă 

afaceri, cei doi au în comun şi pasiunea pentru dans: merg de cinci ori pe săptămână la dans şi 

au ajuns să participe chiar şi la competiţii internaţionale.   

 

Anca Vlad  

Anca Vlad este fondatoarea grupul Fildas – unul din cele mai mari business-uri din industria de 

medicamente: 230 de milioane de euro, în 2010 şi un profit operaţional de aproximativ 20 de 

milioane de euro, în creştere cu circa 85%. 

Pentru ea, ingredientele cele mai importante ale succesului antreprenorial sunt entuziasmul şi 

capacitatea de sacrificiu. În prezent, este considerată una din cele mai de succes femei de 

afaceri din România. 

 

Camelia Şucu  

Marea pasiune a Cameliei Şucu, proprietarul retailerului de mobilier de lux Class Living, a 

devenit în ultima vreme agricultura. Şi nu sunt doar simple vorbe, Camelia a trecut deja la fapte 

- a cumpărat o fermă de vaci. Investiţia în agricultură şi industria alimentară a devenit acum un 

pariu pe termen lung pentru omul de afaceri. 

Camelia Şucu a fost căsătorită cu Dan Şucu, proprietarul retailerului de mobilă Mobexpert şi au 

împreună două fete. 

 

Mihaela Marcu 
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Medic pediatru de profesie, Mihaela Marcu Cristescu este fondatoarea MedLife, unul dintre cei 

mai agresivi operatori de pe piaţa serviciilor medicale din România. La 69 de ani, profesează în 

continuare, numărându-se printre cei mai bine cotaţi medici pediatrii din Capitală. “O să fac 

asta atât timp cât pot “, spune medicul, care este prezent zilnic la datorie, de dimineaţa şi până 

seara. 

Mai multe amănunte despre afacerile pe care le conduc acestea, dar şi despre averile deţinute 

ori locul ocupat, puteţi afla din 17 octombrie, numai din Topul Forbes 500 Miliardari, ediţia 

2011. 

http://www.forbes.ro/Cele-mai-bogate-femei-din-romania_0_2256.html 

http://www.forbes.ro/Cele-mai-bogate-femei-din-romania_0_2256.html
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NEVESTE BOGATE PENTRU POLITICIENI SĂRAC I, FAZA PE REGIUNI DE DEZVOLTARE. EP. I  

CAŢAVENCII, 10 OCTOMBRIE 2011 

Alexandru Cristorian 

În urmă cu ceva vreme v-am scris în ziar cîteva liste cu nevestele bogate ale parlamentarilor 

săraci, adevărate gospodine, mame grijulii și afaceriste de succes. Nu le putem însă ignora pe 

nevestele politicienilor din județe, niște femei cel puțin la fel de minunate precum soțiile 

parlamentarilor - dar mult mai multe la număr - și uneori chiar mai pricepute în condus afacerile 

familiei. În scripte, cel puțin, căci despre asta e vorba: banii soțului politician pe numele 

nevestei apolitice. Și pentru că o ordonare alfabetică e cam banală, ne-am gîndit să le ordonăm 

pe regiunile de dezvoltare economică, aceste viitoare mega județe în viziunea guvernanților. 

 

Regiunea Centru - Alba, Sibiu, Brașov, Harghita și Covasna 

Județul Alba e unul complet portocaliu, condus cu o mînă de fier forjat de tandemul Ion 

Dumitrel - președinte CJ și Mircea Hava - primar de Alba Iulia și președinte PDL. Dumitrel e 

genul de politician sărac și cinstit cu soție deșteaptă și mai bine plătită. Firește, Zenaida, soția 

acestuia e angjată a unei instituții din subordinea lui, SC APA CTTA SA Alba Iulia, de unde 

încasează cu vreo 12.000 RON anual mai mult decît Ion. Unul dintre vicepreședinții CJ se 

numește Sorin Ioan Bumb, pedelist și fost șef la Distrigaz, firmă de stat unde e angajată și soția 

Manuela. De cînd Sorin Ioan a trecut la CJ, soția pare să aibă tot mai multă treabă pe la gaze - 

un job la E-ON Gaz Distribuție Sud și un altul la Transgaz SA Mediaș, suma cîștigată din cele 

două joburi fiind de aproximativ 70.000 RON anual, aproape dublu decît soțul. 

Județul Sibiu are un vicepreședinte de Consiliu Județean din partea PSD. Ioan Banciu e căsătorit 

cu Camelia, angajată la SC Ambient Sibiu, de unde încasează vreo 43.000 RON anual, cam cît 

cîștigă soțul de la CJ. Camelia e însă și femeie de afaceri, fiind proprietar și administrator al SC 

Apa-Pro SRL Sibiu, firmă de unde încasează dividende de peste 63.000 RON anual. 

Brașovul e condus de Aristotel Căncescu, un milionar sadea, cu două milioane de europterix și 

două de parai la saltea. Are și firme dar de ele se ocupă fratele Antonim Viorel, în timp ce soția 

e o simplă piaristă la Dinoram SA. Vicele Ion Ochi, pesedist de felul său, e un altfel de politician. 

Soția lui, Nuța, e angajată unui SRL, SC Nelsamar, dar deține, împreună cu acesta, firma Explo 

Construct SRL, de unde el a încasat peste 100.000 RON pe post de dividente. Și mai curios e însă 

faptul că, în conformitate cu datele de la registrul comerțului, Ion Ochi este și administrator al 
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societății, chestie puțin ilegală. Ca să nu mai vorbim de faptul că firma se ocupă cu “extracția 

nisipului, pietrișului, argilei și caolinei”, chestii ce necesită niscaiva aprobări de la centrele 

județene ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale ori de la primăriile pe raza cărora se 

petrec exploatările. 

Județul Mureș stă sub semnul UDMR-ului, bașca are și o femeie în fruntea Consiliului Județean, 

Lokodi Edita Emoke. Singura notă discordantă o face vicele liberal Chirteș Ioan Cristian soțul 

profesoarei Magdalena Mădălina și patron al firmei SC Celtics SRL, pe care a uitat să o 

menționeze în declarația de avere.  

Harghita, un alt județ aflat în zodia UDMR, îl are la șefia Consiliului Județean pe Borboly Csaba, 

soțul Melindei. Ea e angajată la Casa de Asigurări a Avocaților dar e și femeie de afaceri, fiind 

proprietar și administrator al SC T-Pont Actual SRL, firmă despre ale cărei venituri nu se zice 

nimic în declarația de avere a soțului.  

Din toată reginuea de dezvoltare Centru, Covasna e probabil cel mai liniștit județ, în ce privește 

activitatea afaceristică a nevestelor de politicieni din CJ. Anna Maria, soția lui Tamaș Șandor, 

șeful CJ e angajată la un liceu din Tîrgu Secuiesc, chiar dacă ar putea lucra la una din firmele 

soțului, două conform declarației de avere sau patru conform datelor de la Registrul 

Comerțului. Edith, soția vicelui Hennig Laszlo Janos este, la fel, profesoară, în timp ce Julianna, 

soția celui de-al doilea vice, Demeter Janos, e casnică. 

Ne vedem săptămîna viitoare, cu o altă regiune de dezvoltare și soțiile care prodc banii soților 

politicieni. 

http://www.catavencii.ro/Neveste-bogate-pentru-politicieni-saraci-faza-pe-regiuni-de-dezvoltare-ep-

i_0_1241.html 

http://www.catavencii.ro/Neveste-bogate-pentru-politicieni-saraci-faza-pe-regiuni-de-dezvoltare-ep-i_0_1241.html
http://www.catavencii.ro/Neveste-bogate-pentru-politicieni-saraci-faza-pe-regiuni-de-dezvoltare-ep-i_0_1241.html
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SOCIAL 

ARAS: PROSTITUATELOR FILMATE ÎN INTERIORUL SECŢIEI DE POLIŢIE  LI S-A ÎNCĂLCAT 

DREPTUL LA IMAGINE 

GÂNDUL, 10 OCTOMBRIE 2011 

de Ionut Muresan  

Asociaţia Română Anti -SIDA (ARAS) a trimis Poliţiei Române o secrisoare deschisă prin care 

denunţă prezentarea pe posturile de televiziune a unor imagini în care apar femei acuzate de 

prostituţie în interiorul unei secţii de poliţie, spunând că acestora li s-a încălcat dreptul la 

imagine. 

"Menţionăm că ele, înainte de a fi persoane suspectate de prostituţie, sunt fiinţe umane şi 

cetăţeni ai ţării, plătitori de taxe, impozite, sunt persoane care nu trebuie hărţuite, ci tratate aşa 

cum prevăd legile din România", se arată în scrisoarea deschisă a ARAS, remisă, luni, MEDIAFAX. 

Aceasta este a doua scrisoare deschisă a ARAS către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi 

vine ca replică la răspunsul instituţiei destinatare, care a explicat ARAS că femeile se aflau în 

sediul poliţiei locale, structură care nu se subordonează IGPR. 

"Deoarece, în conformitate cu răspunsul dumneavostră, în filmul prezentat este vorba de o 

secţie de poliţie locală, vă rugăm să consideraţi scrisoarea noastră o sesizare cu privire la 

încălcarea dreptului la imagine al femeilor filmate în acea secţie şi vă rugăm să acţionaţi în 

consecinţă", se mai precizează în scrisoarea deschisă trimisă de ARAS Poliţiei Române. 

http://www.gandul.info/news/aras-prostituatelor-filmate-in-interiorul-sectei-de-politie-li-s-a-incalcat-dreptul-la-

imagine-8852579 

http://www.gandul.info/news/aras-prostituatelor-filmate-in-interiorul-sectei-de-politie-li-s-a-incalcat-dreptul-la-imagine-8852579
http://www.gandul.info/news/aras-prostituatelor-filmate-in-interiorul-sectei-de-politie-li-s-a-incalcat-dreptul-la-imagine-8852579
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MASS MEDIA ŞI PUBLICITATE  

POSTUL REALITATEA TV, AMENDAT CU 10.000 LEI PENTRU UN REPORTAJ DESPRE 

PORNOGRAFIE DIFUZAT ZIUA 

MEDIAFAX, 13 OCTOMBRIE 2011 

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, joi, să amendeze cu 10.000 de lei postul 

Realitatea TV, din cauza unui reportaj despre pornografie difuzat ziua, când era accesibil 

minorilor, fapt interzis de legislaţia audiovizualului. 

CNA a analizat, în şedinţa de joi, mai multe ştiri şi anunţuri promoţionale la emisiunile "Mega 

story" şi "Reporterii Realităţii", difuzate în 16 iulie şi 8 octombrie. 

Potrivit monitorizării CNA, în 16 iulie, Realitatea TV a difuzat spoturi de promovare a emisiunii 

"Mega Story", programată pentru aceeaşi zi, la ora 21.30. Spoturile au conţinut fragmente din 

reconstituirea unei crime, respectiv sufocarea unei persoane cu perna, urmată de lovirea, de 

trei ori, cu cuţitul. Modalitatea de comitere a omorului a fost descrisă în cadrul emisiunii 

începând cu ora 22.58. 

Pe de altă parte, cele două sesizări vizează o ştire intitulată "Sexul bate criza", prin care a fost 

anunţat subiectul unuia dintre reportajele aflate în cuprinsul emisiunii "Mega Story" - 

"Reporterii Realităţii", difuzată în aceeaşi zi, la ora 21.00. Ştirea a fost difuzată în cadrul a trei 

ediţii informative: "Realitatea de la 10.00", "Realitatea de la 14.00" şi "Realitatea de la 16.00". 

Principala informaţie comunicată publicului prin comentariu, subtitluri şi declaraţiile unor 

persoane care lucrează în videochat sau în filme pentru adulţi, a fost aceea că respectivele 

domenii de activitate generează câştiguri foarte mari atât pentru angajaţi, cât şi pentru 

angajatori, chiar şi în perioada crizei. 

"Într-un documentar se poate vorbi despre orice, însă din documentar s-au dat ştiri în cursul 

zilei", a spus Răsvan Popescu, preşedintele CNA, care a propus amendarea postului Realitatea 

TV cu 10.000 de lei. 

"Ştirea a fost difuzată toată ziua, din oră în oră", a spus şi Narcisa Iorga, membru al CNA. 

Astfel, CNA a decis să aplice o amendă de 10.000 de lei postului Realitatea TV, pentru încălcarea 

articolului 39, alineatul 2 din Legea audiovizualului, potrivit căruia "Difuzarea în serviciile de 

televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin 

codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona 
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de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective", a articolului 15, 

alineatul 2 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizualului, potrivit căruia "În 

programele audiovizuale este interzisă ilustrarea unei informaţii cu imagini de natură 

pornografică", a articolului 19, alineatul 2 din Codul audiovizualului - "Responsabilitatea 

clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în 

conformitate cu următoarele criterii: e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea 

actului sexual; f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau 

adolescenţilor; g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă" - şi 

a articolului 29, alineatul 1 din Codul audiovizualului - "Programele de ştiri şi de actualităţi se 

supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie". 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/postul-realitatea-tv-amendat-cu-10-000-lei-pentru-un-reportaj-despre-

pornografie-difuzat-ziua-8863050 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/postul-realitatea-tv-amendat-cu-10-000-lei-pentru-un-reportaj-despre-pornografie-difuzat-ziua-8863050
http://www.mediafax.ro/cultura-media/postul-realitatea-tv-amendat-cu-10-000-lei-pentru-un-reportaj-despre-pornografie-difuzat-ziua-8863050
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MAREA BRITANIE. RECLAMELE CU FEMEI ÎN IPOSTAZE PROVOCATOARE, INTERZISE.  

ROMÂNIA LIBERĂ, 12 OCTOMBRIE 2011 

de ANDREI STANCA 

Panourile publicitare care înfăţişează imagini picante cu modele îmbrăcate sumar vor fi 

interzise, în încercarea de a preveni „sexualizarea" copiilor, relatează Daily Mail. 

Într-o acţiune privită ca fiind o victorie a părinţilor, imaginile sexuale explicite cu femei vor fi 

scoase de pe panourile stradale aflate în apropierea şcolilor din Marea Britanie, în timp ce 

majoritatea imaginilor provocatoare vor fi interzise pe tot cuprinsul ţării. 

Decizia a fost luată de către Autoritatea pentru Standarde în Publicitate (ASA) din Marea 

Britanie, care a acordat atenţie unui raport provenit de la Uniunea Mamelor, care au cerut 

aplicarea unor norme publicitare care să previna sexualizarea copiilor. 

Conform noilor reguli ASA, modelele care pozează în lenjerie intimă vor fi interzise, în timp ce 

reclamele cu femei în costum de baie vor fi interzise doar dacă modelele au pozat într-o 

ipostază provocatoare. 

Reclamele precum „Hello Boys" al Evei Herzigova sau cea pentru un parfum de la Yves Saint 

Laurent cu Sophie Dahl, care pozează goală pe un covor de blană, ar putea să dispară din 

locurile publice din Marea Britanie. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/reclamele-cu-femei-in-ipostaze-provocatoare-interzise-vezi-

foto-240510.html 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/reclamele-cu-femei-in-ipostaze-provocatoare-interzise-vezi-foto-240510.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/reclamele-cu-femei-in-ipostaze-provocatoare-interzise-vezi-foto-240510.html
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CULTURĂ – ARTĂ 

"LOVERBOY" LANSAT LA TIMIȘOARA: “E UN FILM GREU DE VĂZUT PENTRU CĂ SUNT 

SCENE CARE FAC PARTE DIN COTIDIAN”  

ADEVĂRUL, 15 OCTOMBR IE 2011 

Autor: Ștefan Both  

Filmul “Loverboy” a fost lansat la Timișoara în prezența regizorului Cătălin Mitulescu și al 

actorului principal, George Piștereanu. Cel mai nou film românesc poate fi văzut la Cinema City 

Iubitorii de film din Timișoara au așteptat cu nerăbdare lansarea celei mai noi pelicule 

românești, “Loverboy”, regizat de Cătălin Mitulescu. La premierea de la Cinema City din mall au 

participat regizorul Cătălin Mitulescu și Geroge Piștereanu, cel care interpretează rolul principal. 

După vizionarea filmului, invitații au stat la povești cu publicul, interesat de subiectul filmului. 

“Este un film realizat după o poveste adevărată. Am făcut muncă de documentare, am stat de 

vorbă cu polițiști, dar și cu persoane care au fost loverboy și apoi pești, dar care s-au lăsat de 

meserie. Loverboy este un termen folosit de poliție pentru persoanele care seduc femei pentru 

a le plasa rețelelor de prostituție”, a declarat Cătălin Mitulescu. 

Printre actorii profesioniști s-au strecut și câțiva amatori, iar unul dintre ei a fost cândva un 

veritabil “loverboy”, dar care s-a lăsat de meserie. “La Hârșova, unde am făcut un casting, au 

venit peste 50 de bărbați. Unul din ei a fost chiar loverboy. Așa se explică și realismul filmului. E 

un film greu de văzut, pentru că sunt scene care fac parte din cotidian. Există licee în București 

unde sunt loverboy”, a mai spus regizorul. 

Mitulescu se bucură că până acum filmul nu a ajuns pe Internet și speră ca publicul să prefere 

să intre în sălile de cinema. 

În film, Luca (George Piștereanu) este un tânăr de 20 de ani, care cucerește femei care apoi 

ajung prostituate. Când o întâlnește pe frumoasa Veli (Ada Condescu), Luca se îndrăgostește de 

victima lui, iar lucrurile se complică. Scenele se derulează pe malul Dunării, la Hârșova, dar și la 

Marea Neagră. 

 

"E un film care trebuie mestecat' 
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George Piștereanu se află în fața celui de-al doilea rol într-un film de lung metraj, după cel din 

“Eu când vreau să fluier, fluier”. Tânărul actor spune că viața sa nu s-a schimbat deloc până 

acum, însă are de gând să devină actor profesionist. 

“Nu a fost ușor să intru în rolul lui Luca. Mi-a luat ceva timp să studiez personajul, să fac 

lucrurile pe care le făcea el. Luca nu este o brută, pentru că loverboy trebuie să fie un cuceritor. 

E un film care trebuie mestecat, nu e ușor. Sunt la al doilea rol și sper să continui. Eu nu m-am 

schimbat deloc, doar că privesc un pic altfel viața”, a declarat George Piștereanu. 

Bugetul filmului a fost de aproximativ un milion de euro, iar o contribuție importantă la 

realizarea ei au avut partenerii din Suedia, unde s-a realizat post-producția și sunetul.  

“Loverboy” a fost foarte bine primit peste hotare, acesta având premiera chiar la Festivalul de 

Film de la Cannes, la secțiunea “Un Certain Regard”. Filmul a fost premiat la Festivalul de la 

Sarajevo și selecționat pentru “Oscarul european”. 

http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Loverboy-Timisoara-prezenta-protagonistilor-filmul_0_572942703.html 

http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Loverboy-Timisoara-prezenta-protagonistilor-filmul_0_572942703.html
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NAŞTERE CU PUBLIC. O  FEMEIE VREA SĂ DEA VIAŢĂ PRIMULUI SĂU COPIL ÎNTR-O 

GALERIE DE ARTĂ  

GÂNDUL, 10 OCTOMBRIE 2011 

O femeie din Brooklyn, New York, care se consideră artist fiindcă difuzează clipuri video şi 

fotografii înfăţişând experienţe din viaţa sa, plănuieşte să nască primul său copil în faţa unei 

audienţe, într-o galerie de artă, potrivit Daily Mail. 

Marni Kotak, în vârstă de 36 de ani, va petrece următoarele cinci săptămâni în galeria în care va 

avea loc evenimentul, Microscope, şi îi avertizează pe cei interesaţi să urmărească show-ul 

numit ,,Naşterea lui Baby X", că acesta poate surveni în orice moment. 

"Sper că oamenii îşi vor da seama că viaţa este cea mai profundă operă de artă şi că, de aceea, a 

da naştere, cea mai puternică exprimare a vieţii, reprezintă cea mai înaltă formă de artă", a 

declarat Marni Kotak pentru New York Post. 

Femeia recunoaşte că are emoţii în legătură cu evenimentul, dar nu pentru că va avea public. 

"Desigur, sunt puţin emoţionată, dar doar din pricina faptului că voi avea un copil şi că, la fel ca 

orice mamă, îmi doresc ca totul să meargă bine şi el să fie perfect sănătos. Nu sunt mai 

îngrijorată decât aş fi fost dacă mă aflam acasă sau într-un spital când îl năşteam. Am un sprijin 

foarte important din partea soţului meu minunat", a adăugat Kotak. 

Marni Kotak nu se află la prima experienţă de acest gen, înfăţişând până acum numeroase 

aspecte ale vieţii sale drept opere de artă: propria sa naştere, prima experienţă sexuală, câteva 

săruturi franţuzeşti cu alte femei, înmormântarea bunicii sale, căsătoria cu Jason Robert Bell şi 

multe altele. 

Galeria Microscope precizează că Marni Kotak va continua să prezinte experienţele sale de viaţă 

drept opere de artă şi că, în lucrările pe care le realizează, se străduieşte să evite spectacolul pe 

care publicul îl întâlneşte adesea în artă, axându-se doar pe ceea ce este real. 

Următoarea sa lucrare, ce îi va succeda naşterii în public a primului său copil, se va intitula 

,,Creşterea lui Baby X". 

http://www.gandul.info/magazin/nastere-cu-public-o-femeie-vrea-sa-dea-viata-primului-sau-copil-intr-o-galerie-

de-arta-8850213 

http://www.gandul.info/magazin/nastere-cu-public-o-femeie-vrea-sa-dea-viata-primului-sau-copil-intr-o-galerie-de-arta-8850213
http://www.gandul.info/magazin/nastere-cu-public-o-femeie-vrea-sa-dea-viata-primului-sau-copil-intr-o-galerie-de-arta-8850213
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INTERNAŢIONAL  

IULIA TIMOŞENKO, DOAMNA DE FIER A UCRAINEI, LA ÎNCHISOARE 

MEDIAFAX, 11 OCTOMBRIE 2011 

Unul dintre liderii revoluţiei prooccidentale ucrainene din 2004, opozanta Iulia Timoşenko, fost 

premier, condamnată marţi la şapte ani de închisoare, asociază carisma feminină cu o 

combativitate excepţională, în lumea "machistă" a politicii ucrainene, comentează AFP. 

Vizibil slăbită după mai bine de două luni de încarcerare, dar la fel de elegantă cu rochiile şi 

pardesiele sale crem şi tradiţionala coadă ucraineană înfăşurată în jurul capului, ea a ascultat 

judecata cu o faţă de marmură, schiţând uneori zâmbete ironice. 

Cu nervi de oţel, Timoşenko nu a ezitat să vorbească mai tare decât judecătorul Rodion Kireev, 

profitând de transmisia televizată în direct a şedinţei, pentru a denunţa "un proces fabricat" de 

preşedintele Viktor Ianukovici, care doreşte, în opinia opozantei, să o îndepărteze pe principala 

sa rivală. 

"Vom lupta şi vom apăra reputaţia mea în faţa Curţii Europene", a promis opozanta, după care 

a strigat "Glorie Ucrainei". 

Singurul moment emoţionant a fost când a îmbrăţişat-o cu tandreţe pe fiica sa, Evghenia, 

prezentă în sala de şedinţă, înainte să să părăsească tribunalul escortată de poliţişti. 

Timoşenko a fost judecată, de la sfârşitul lui iunie, pentru "abuz de putere" prin încheierea unor 

acorduri în domeniul gazelor naturale cu Moscova, în 2009. 

Rezistentă la stres, cu un simţ al imaginii şi simbolului, "doamna de fier" a politicii ucrainene nu 

este genul de om care să se supună, chiar şi încătuşată, aşa cum a dovedit în timpul procesului, 

în care a fost în mod deschis ironică cu tânărul ei judecător. 

De la tribunele "revoluţiei portocalii" la întâlnirile cu cel mai puternic bărbat din Rusia, fostul 

agent KGB Vladimir Putin, şi până la alegerile prezidenţiale din februarie 2010, pe care le-a 

pierdut în faţa lui Ianukovici, Timoşenko a evoluat într-un univers al bărbaţilor. 

Ea s-a mai confruntat cu experienţa închisorii, în 2001, când a fost încarcerată timp de o lună 

într-un caz privind plata gazelor ruseşti. 

"Nu sunt un monstru fără emoţii. Frica nu îmi este necunoscută, ca oricărei persoane normale. 

Dar poate fi stăpânită", a declarat recent Timoşenko, într-un interviu pentru AFP. 
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O statuetă a Ioanei d'Arc din luxosul său birou din Kiev, memoriile fostului premier britanic 

Margaret Thatcher şi o carte despre fostul secretar de Stat american Madeleine Albright arată, 

mai bine decât un discurs lung, referinţele sale politice şi nivelul ambiţiilor sale. 

Adversarii săi politici o consideră, în schimb, o "oportunistă pură" şi subliniază zonele de umbră 

din cariera sa. 

Născută la 27 noiembrie 1960, inginer-economist în perioada fostei Uniuni Sovietice, Timoşenko 

a condus, după independenţa ţării, în 1991, o importantă companie energetică ce deţinea 

monopolul importurilor de gaze ruseşti în Ucraina, 

Din cauza acestui post, obţinut cu ajutorul lui Pavlo Lazarenko, un fost premier ucrainean care, 

în prezent, este încarcerat în Statele Unite pentru escrocherie şi spălare de bani, a fost acuzată 

atât în Ucraina, cât şi în Rusia, de mituirea unor oficiali din cadrul Ministerului rus al Apărării. 

Aceste cazuri au fost închise în 2005, în circumstanţe obscure, după revoluţia din 2004, care a 

propulsat-o pe Timoşenko în fruntea Guvernului. 

Iulia Timoşenko şi-a început cariera politică în 1997, după ce a fost aleasă în Parlament. În 1999 

devine vicepremier în cadrul Guvernului lui Viktor Iuşcenko, viitorul său aliat din timpul 

"revoluţiei portocalii", care era, în perioada respectivă, premierul lui Leonid Kucima. 

Destituirea sa din funcţie, urmată de încarcerarea sa, în 2001, o conduc în opoziţie. 

Ea se aliază, la sfârşitul lui 2004, cu Viktor Iuşcenko, la conducerea revoltei paşnice în urma 

căreia a fost invalidată, din cauza fraudelor, victoria în alegeri a lui Viktor Ianukovici, desemnat 

ca succesor de către Kucima. 

Însă, ajunşi la putere, Iulia Timoşenko şi Viktor Iuşcenko se "sfâşie" cu acuzaţii reciproce de 

corupţie. 

Timoşenko este căsătorită şi are o fiică, Evghenia, care s-a căsătorit în 2005 cu britanicul Sean 

Carr, liderul grupului hard-rock "Death Valley Screamers". 

http://www.mediafax.ro/externe/biografie-iulia-timosenko-doamna-de-fier-a-ucrainei-la-inchisoare-8856845 

http://www.mediafax.ro/externe/biografie-iulia-timosenko-doamna-de-fier-a-ucrainei-la-inchisoare-8856845


31 

 

PARCHETUL CLASEAZĂ PLÂNGEREA LUI TRISTANE BANON ÎMPOTRIVA LUI DSK, DAR 

RECUNOAŞTE AGRESIUNEA 

MEDIAFAX, 13 OCTOMBRIE 2011 

Plângerea scriitoarei franceze Tristane Banon împotriva fostului director al FMI Dominique 

Strauss-Kahn, pe care l-a acuzat de tentativă de viol, a fost clasată, dar au fost recunoscute 

fapte de agresiune sexuală, deşi acestea s-au prescris, a anunţat joi Parchetul din Paris. 

"Parchetul din Paris a procedat la clasare, fără să se dea curs procedurii declanşate în urma 

plângerii depuse de doamna Tristane Banon împotriva domnului Dominique Strauss-Kahn 

pentru tentativă de viol", a anunţat Parchetul într-un comunicat. 

La finalul anchetei, "reiese că, în lipsa unor dovezi suficiente, nu poate fi angajată urmărirea 

pentru acuzaţia de tentativă de viol, fapte ce pot fi calificate ca agresiune sexuală fiind însă 

recunoscute", se arată în comunicatul Parchetului. Comunicatul adaugă însă că aceste fapte, 

comise în 2003, nu pot constitui obiectul urmăririi deoarece ele s-au prescris. 

Infracţiunea de agresiune sexuală se prescrie la trei ani după fapte, spre deosebire de tentativa 

de viol, pasibilă de 15 ani de închisoare, o infracţiune care se prescrie după zece ani. 

Scriitoarea şi jurnalista Tristane Banon, în vârstă de 32 de ani, a avertizat că dacă Parchetul 

hotărăşte să claseze plângerea, va depune imediat plângere constituindu-se ca parte civilă, ceea 

ce antrenează în mod automat desemnarea unui judecător de instrucţie. 

Tristane Banon a depus plângere la începutul lui iulie împotriva lui Strauss-Kahn pentru 

tentativă de viol, comisă într-un apartament parizian în februarie 2003. Fostul director al 

Fondului Monetar Internaţional a depus la rândul său plângere împotriva femeii, pentru denunţ 

calomnios. 

În cadrul audierilor, Strauss-Kahn a recunoscut că i-a făcut "avansuri" tinerei. Dar el a respins 

orice acuzaţie de violenţă, declarând, într-un interviu televizat, că "versiunea care a fost 

prezentată este o versiune imaginară, o versiune calomnioasă". 

Această hotărâre a Parchetului constituie o nouă întorsătură în cazul lui Dominique Strauss-

Kahn, acuzat de viol de către o cameristă de la un hotel din New York. Justiţia americană, 

apreciind că reclamanta nu este suficient de credibilă, a hotărât la sfârşitul lui august să 

abandoneze procesul penal. 
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Dominique Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, se confruntă în continuare cu o procedură civilă 

în Statele Unite. 

http://www.mediafax.ro/externe/parchetul-claseaza-plangerea-lui-tristane-banon-impotriva-lui-dsk-dar-

recunoaste-agresiunea-8864518 

http://www.mediafax.ro/externe/parchetul-claseaza-plangerea-lui-tristane-banon-impotriva-lui-dsk-dar-recunoaste-agresiunea-8864518
http://www.mediafax.ro/externe/parchetul-claseaza-plangerea-lui-tristane-banon-impotriva-lui-dsk-dar-recunoaste-agresiunea-8864518
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STRAUSS-KAHN, IMPLICAT ÎNTR-UN NOU SCANDAL SEXUAL. FOSTUL DIRECTOR AL FMI 

ESTE VIZAT ÎNTR-UN DOSAR DE PROSTITUŢIE CU MINORE 

MEDIAFAX, 15 OCTOMBRIE 2011 

Dominique Strauss-Kahn este implicat într-un nou scandal sexual, fostul director al FMI figurând 

printre politicienii şi oamenii de afaceri care ar fi fost clienţii unui hotel de lux ce furniza 

prostituate, inclusiv minore, relatează publicaţia Daily Mail în ediţia electronică. 

O anchetă judiciară pentru prostituţie la Hotelul Carlton, din oraşul francez Lille, a fost 

demarată în martie, pe fondul acuzaţiilor referitoare la implicarea unor minore. Prostituţia este 

legală în Franţa, dar persoanele care o practică trebuie să aibă peste 18 ani. 

Angajaţi ai Hotelului Carlton, inclusiv managerul şi un director de relaţii publice, au fost arestaţi 

luna aceasta în cadrul anchetei. Aceştia sunt acuzaţi că au acţionat ca proxeneţi pentru oaspeţii 

lor şi ar putea fi inculpaţi pentru procurare de prostituate, conspiraţie în vederea comiterii de 

acte infracţionale şi spălare de bani. 

Revista franceză Closer, care a publicat aceste acuzaţii, susţine că a consultat documentele 

acuzării care afirmă că Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, a folosit prostituate la acest hotel. 

Potrivit uneia dintre fetele implicate, Dominique Strauss-Kahn ar fi beneficiat de serviciile sale. 

Revista Closer, cunoscută pentru jurnalismul de investigaţie, afirmă că are confirmări din partea 

judecătorilor de la Lille că Strauss-Kahn a fost clientul celor acuzaţi în acest dosar. Fostul 

director al FMI riscă să fie vizat de proceduri penale dacă a plătit sau a întreţinut relaţii intime 

cu o minoră. 

http://www.mediafax.ro/externe/strauss-kahn-implicat-intr-un-nou-scandal-sexual-fostul-director-al-fmi-este-

vizat-intr-un-dosar-de-prostitutie-cu-minore-8869832 

http://www.mediafax.ro/externe/strauss-kahn-implicat-intr-un-nou-scandal-sexual-fostul-director-al-fmi-este-vizat-intr-un-dosar-de-prostitutie-cu-minore-8869832
http://www.mediafax.ro/externe/strauss-kahn-implicat-intr-un-nou-scandal-sexual-fostul-director-al-fmi-este-vizat-intr-un-dosar-de-prostitutie-cu-minore-8869832
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PRIMUL NĂSCUT AL PRINŢULUI WILLIAM VA MOŞTENI DUCATUL DE CORNWALL, CHIAR 

DACĂ VA FI FATĂ  

 AGERPRES, 10 OCTOMBRIE 2011 17:21 

Dacă primul copil al prinţului William şi al soţiei sale, Kate, este fată, va fi prima care va moşteni 

cel mai bogat ţinut britanic. Potrivit unei noi legi care dă femeilor drepturi de moştenire egale 

cu ale bărbaţilor, primul născut, indiferent de gen, va moşteni bogatul ducat de Cornwall, 

estimat la 700 milioane de lire sterline, scrie Sunday Express. 

Această lege ar putea pregăti dispoziţia ca o fată, primul născut al unui cuplu din familia regală, 

să poată moşteni tronul, drept acordat în prezent doar copiilor de gen masculin. 'The Sovereign 

Grant Bill' (lege de finanţare a familiei regale), care revoluţionează felul în care se finanţează 

familia regală, a trecut săptămâna trecută de Camera Lorzilor, urmând să devină lege. Punctul 

nouă stipulează că orice moştenitor al tronului care nu este ducele de Cornwall poate primi 

venituri generate de ducatul de Cornwall.  

Expertul constituţional Lord St John-Stevas salută modernizarea legii în favoarea moştenitorilor 

de gen feminin. 'Principiul care ar trebui să guverneze toate aceste soluţii este tratamentul egal 

al bărbaţilor şi femeilor', spune el.  

Se urmăreşte modificarea principiului primului născut şi deschiderea succesiunii pentru femei. 

Vice-prim ministrul Nick Clegg doreşte schimbarea legii, însă premierul David Cameron a spus 

că, în condiţiile crizei financiare mondiale, nu este o prioritate.  

Ducatul de Cornwall (sud-vestul Angliei) este evaluat la 712 milioane de lire şi asigură un venit 

anual de aproape 18 milioane de lire prinţului Charles (prinţ de Wales şi duce de Cornwall). 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/life/item/86357.html 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/life/item/86357.html
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ACTRIŢĂ IRANIANĂ, CONDAMNATĂ LA 90 DE LOVITURI DE BICI PENTRU UN ROL CARE AR 

FI DERANJAT TEHERANUL 

ROMÂNIA LIBERĂ, 10 OCTOMBRIE 2011 

de CRISTINA DOBREANU 

Actriţa Marzieh Vafamehr a fost condamnată la un an de închisoare şi la 90 de lovituri de bici 

pentru rolul pe care l-a avut într-un film despre limitele impuse artiştilor în Republica islamică 

Iran, potrivit unui site iranian al opoziţiei. 

Vafamehr a fost închisă la sfârşitul lui iulie, iar soţul său, regizorul Nasser Taghvai, a spus că 

motivele pentru care Marzieh a fost închisă nu sunt politice, ci sunt legate de activitatea sa 

cinematografică. Ulterior, actriţa a fost eliberată, la sfârştul lunii iulie, după ce a plătit o 

cauţiune a cărei valoare nu a fost precizată. Cu toate acestea, autorităţile nu au spus în mod 

oficial de ce vor să o închidă. 

"Verdictul care o condamnă la un an de închisoare şi la 90 de lovituri de bici a fost înmânat 

sâmbătă. Avocatul ei a făcut apel la sentinţă", potrivit Kalameh.com, care nu face însă alte 

precizări. 

Vafamehr a fost arestată în iulie după ce a apărut în filmul "Teheranul meu de vânzare" (My 

Teheran for sale), care a fost aspru criticat de cercurile conservatoare, mai ales pentru faptul că 

nu apare cu vălul islamic într-una din scene. 

Filmul, produs în 2009, în colaborare cu Australia, este povestea unei tinere actriţe din Teheran 

al cărei teatru este închis de autorităţi. Atunci, actriţa, ca multe persoane din iran aflate în 

situaţia sa, este obligată să aibă o viaţă ascunsă pentru a se putea manifesta în continuare din 

punct de vedere artistic. La una dintre reprezentanţii, îl întâlneşte pe Saman, un iranian care are 

cetăţenie australiană, şi care îi oferă o cale de ieşire din Iran precum şi posibilitatea de a trăi 

fără frică. 

Agenţia de ştiri iraniană Fars a scris că filmul a fost interzis în Iran, însă este distribuit ilegal în 

ţară. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/actrita-iraniana-condamnata-la-90-de-lovituri-de-bici-

pentru-un-rol-care-ar-fi-deranjat-teheranul-240513.html 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/actrita-iraniana-condamnata-la-90-de-lovituri-de-bici-pentru-un-rol-care-ar-fi-deranjat-teheranul-240513.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/actrita-iraniana-condamnata-la-90-de-lovituri-de-bici-pentru-un-rol-care-ar-fi-deranjat-teheranul-240513.html
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ŞOC  ÎN MALAEZIA: "NEVESTELE ASCULTĂTOARE" ÎNCURAJEAZĂ SEXUL ÎN GRUP 

EVENIMENTUL ZILEI, 16 OCTOMBRIE 2011 

Autor:  Dan Stancu 

"Clubul Nevestelor Ascultătoare", ale cărui baze au fost puse în iunie, a provocat, recent, un 

scandal de proporţii în Malaezia, prin lansarea unui manual de "sex islamic". 

Volumul "Sexul islamic, luptând cu evreii pentru a restitui lumii sexul islamic" are 115 pagini şi îi 

îndeamnă pe bărbaţii musulmani să întreţină relaţii sexuale cu toate nevestele lor, în acelaşi 

timp. Unui musulman îi este permis să aibă până la 4 neveste, dacă deţine resursele financiare 

necesare pentru a le întreţine, precizează jurnaliştii de la cotidianul "The Telegraph". 

"Allah i-a oferit bărbatului abilitatea de face sex simultan cu toate soţiile sale", se spune într-

unul dintre capitolele manualului. "Sexul devine venerare" este titlul unui alt capitol, care 

conţine instrucţiuni explicite privind mângâierea sânilor.   

 

Femeia, prostituată de lux în dormitor 

"Clubul Nevestelor Ascultătoare" are aproximativ 1.000 de membri şi legături cu secta Al-

Arqam, scoasă în afara legii de Guvernul Malaeziei acum 17 ani. Ministrul pentru afaceri 

islamice, Jamil Khir Baharom, spune că subordonaţii săi vor analiza conţinutul manualului de 

sex. În Malaezia, cărţile considerate pornografice sau insultătoare la adresa islamului pot fi 

interzise. 

Nu este pentru prima dată când "Clubul Nevestelor Ascultătoare" se află la originea unei 

controverse. Acum câteva luni, una dintre "neveste" declara că, în dormitor, musulmancele 

trebuie să se comporte ca o prostituată de lux dacă vor ca bărbaţii să nu le înşele. 

 

Critici şi acuze din partea feministelor 

Grupările feministe şi nu numai au criticat "Clubul Nevestelor Ascultătoare" pentru lansarea 

manualului de sex islamic, iniţiativă calificată drept o metodă ieftină de a se menţine în atenţia 

presei locale şi internaţionale. 



37 

 

"În afară de a vorbi despre subjugarea femeii şi despre cum să-i ofere soţului cea mai bună 

partidă de sex, ele (musulmancele din Club, n.r.) nu au nimic concret cu care să contribuie la 

viaţa societăţii", remarcă Ratna Osman, director executiv al organizaţiei "Surori în Islam". 

"Nicăieri în Coran nu se vorbeşte despre căsătorie ca implicând doar sexul şi obligaţia de a-ţi 

servi soţul ca pe un stăpân. Se vorbeşte despre iubirea pe care partenerii şi-o poartă unul 

altuia", insistă Osman. 

"Este un afront la adresa mişcărilor pentru apărarea drepturilor femeilor. Noi am depus eforturi 

pentru ca femeile să nu mai fie considerate simple obiecte sexuale", spune şi Maria Chin 

Abdullah, director executiv al organizaţiei Empower. 

Potrivit sondajelor realizate de organizaţia "Surori în Islam", 64,8% dintre primele neveste nu 

ştiu că soţul lor îşi mai ia o consoartă, iar 53% spun că sunt agresate. Acestea sunt adevăratele 

probleme ale femeilor musulmane, subliniază Ratna Osman, adăugând că situaţia acestora nu 

poate fi ameliorată prin publicarea unui manual despre sex. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/soc-in-malaezia-nevestele-ascultatoare-incurajeaza-sexul-in-grup-949890.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/soc-in-malaezia-nevestele-ascultatoare-incurajeaza-sexul-in-grup-949890.html
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GAFĂ DIPLOMATICĂ. CUM ŞI-A CERUT SCUZE AMBASADORUL SUA ÎN FILIPINE DUPĂ CE A 

AFIRMAT CĂ 40% DIN TURIŞTI VIN AICI PENTRU SEX 

GÂNDUL, 10 OCTOMBRIE 2011 

40% din turişti vin în Filipine pentru sex- ambasadorul SUA îşi retrage cuvintele FOTO: Reuters 

Photographer / Reuters 

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Filipine, Harry Thomas, şi-a prezentat scuzele după 

ce a declarat în luna septembrie că 40% dintre bărbaţii care vizitează această ţara o fac doar 

pentru serviciile sexuale, potrivit Daily Mail. 

Ambasadorul i-a trimis un mesaj pe telefonul mobil ministrului Afacerilor Externe din Filipine, 

Albert del Rosario, cerându-şi scuze pentru comentariile pe care le-a făcut. 

"Nu trebuia sa folosesc procentul de 40% fără să susţin afirmaţia. Regret că am cauzat 

prejudicii", a scris ambasadorul Harry Thomas în sms-ul trimis apoi jurnaliştilor de către 

purtătorul de cuvânt al ministerului Afacerilor Externe din Filipine. 

Remarca ambasadorului a fost criticată de câţiva oficiali filipinezi, care au cerut argumente, 

considerând că declaraţia afectează imaginea ţării. 

Autorităţile filipineze încearcă să reînvie industria turismului şi să facă uitată situaţia din anii 

'80, când ţara era cunoscută ca o destinaţie pentru turiştii interesaţi de sex. 

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei, Tina Malone, a declarat că Statele Unite vor fi în continuare 

un partener puternic în combaterea traficului de carne vie şi a turismului sexual. 

http://www.gandul.info/ 

http://www.gandul.info/
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LOCAL 

FEMEILE ROME DIN NEAMŢ AU O ŞANSĂ  

ZIARUL PIATRA NEAMŢ,  11 OCTOMBRIE 2011 

Emilian Zaharia 

La inceputul acestei luni s-a taiat panglica de inaugurare a Centrului Regional pentru Femei 

Rome din Regiunea NE. Desi sediul acestui centru se afla in Iasi, obiectivele sale se exind si la 

nivelul judetului Neamt care se confrunta, la fel ca toate judetele din tara, cu aceasta problema 

a incluziunii sociale a romilor si mai ales a femeilor rome. 

 Serviciile acestui centru constau in informarea si orientarea pe piata fortei de munca, cursuri 

de formare profesionala autorizate CNFA s.a.  Orice persoană care doreşte să se adreseze 

personalului specializat al centrului în serviciile oferite este invitată să viziteze centrul sau să 

scrie la adresa de e-mail crfr-iasi@noicontam.ro. De asemenea, personalul centrului poate fi 

contactat la numărul de  fax 0378 105 615.  Informaţii pot fi găsite şi pe: 

www.incluziuneafemeilorrome.ro. 

Acest centru regional este “produsul” unui proiect finantat din fonduri europene, la initiativa 

Asociaţiei Femeilor Rome din România, in parteneriat cu alte institutii de profil. 

Problema este ca imaginea romilor este vesnic asociata cu hotia, cersetoria si cu refuzul de a 

munci. Vesnicile scandaluri legate de cersetoria din Franta, de repatrierea romilor nu au facut 

decat sa descurajeze si mai mult etniile minoritare sa creada ca pot fi si altfel decat cum sunt 

descrise in presa. 

Romania este singurul stat care a cerut si a primit fonduri europene pentru incluziunea romilor, 

pentru ca desi discriminarea minoritatilor este o problema europeana, Romania a mai pus pe 

lista neajunsurilor si romii expulzati de statele europene care nu discrimineaza, dar nici cu vor 

sa se murdareasca pe maini. Totusi, criteriul expulzarii pare a fi destul de rasist, insa nu intram 

in detalii. 

Discutam despre o organizatie care doreste sa combata discriminarea si sa promoveze 

incluziunea sociala, sa educe, sa formeze si sa ofere posibilitatea romilor de a fi la fel ca ceilalti. 

Este o actiune de-a dreptul admirabila si care, speram, va fi un punct de inceput pentru o 

viziune mai pragmatica a acestei probleme cu care se confrunta Romania. 
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Ar ajuta foarte mult si daca legea ar fi respectata de catre autoritati. Intre timp, persoanele din 

Neamt care sunt interesate de serviciile oferite de Centru Regional pentru Femei Rome sunt 

invitate sa solicite informatii suplimentare la adresa de mail sau numarul de telefon mai sus 

mentionat. 

http://ziarpiatraneamt.ro/femeile-rome-din-neamt-au-o-sansa/ 

http://ziarpiatraneamt.ro/femeile-rome-din-neamt-au-o-sansa/
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O CAMPANIE LEGATĂ DE  ACCESUL FEMEILOR ROME PE PIAȚA MUNCII ARE LOC LA CLUJ 

FOAIA TRANSILVANĂ, 15 OCTOMBRIE 2011 

O campanie de informare din cadrul proiectului Egalitate prin diferenta. Accesul femeilor rome 

pe piata muncii, inițiată de fundația Desire, are loc la Cluj, marți, 18 octombrie.  Echipa 

proiectului din Cluj va lansa volumul de cercetare Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la 

munca decentă. Viața cotidiană, politici și proiecte respectiv albumulproiectului Egalitate prin 

diferență. Volumul de cercetare va fi prezentat de dr. László Fosztó de la Institutul pentru 

StudiereaMinoritatilor Nationale precum si de autorii volumului: Iuliu Kozák și Eniko Vincze. 

Albumul proiectului va fi prezentat de Florin Moisa, presedintele executiv al Centrului de 

Resurse pentru Comunitatile de Romi din Cluj respectiv de Hajnalka Harbula coordonator 

proiect din partea Fundației Desire și Noémi Magyari expert relații publice.Evenimentul va 

începe la ora 16:30, în sala Albert Einstein de la Facultatea de Studii Europene de pe strada 

Croitorilor nr. 13. 

O campanie de informare din cadrul proiectului Egalitate prin diferenta. Accesul femeilor rome 

pe piata muncii, inițiată de fundația Desire, are loc la Cluj, marți, 18 octombrie.   

Echipa proiectului din Cluj va lansa volumul de cercetare Accesul femeilor și bărbaților de etnie 

romă la munca decentă. Viața cotidiană, politici și proiecte respectiv albumul proiectului 

Egalitate prin diferență. Volumul de cercetare va fi prezentat de dr. László Fosztó de la Institutul 

pentru Studierea Minorităților Naționale precum și de autorii volumului: Iuliu Kozák și Eniko 

Vincze. Albumul proiectului va fi prezentat de Florin Moisa, presedintele executiv al Centrului 

de Resurse pentru Comunitatile de Romi din Cluj respectiv de Hajnalka Harbula, coordonator 

proiect din partea Fundației Desire și Noémi Magyari expert relații publice. 

Evenimentul va începe la ora 16:30, în sala Albert Einstein de la Facultatea de Studii Europene 

de pe strada Croitorilor nr. 13. 

http://www.ftr.ro/o-campanie-legata-de-accesul-femeilor-rome-pe-piata-muncii--are-loc-la-cluj-51022.php 

http://www.ftr.ro/o-campanie-legata-de-accesul-femeilor-rome-pe-piata-muncii--are-loc-la-cluj-51022.php
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ALEARGĂ ALĂTURI DE MAIA MORGENSTERN LA „CROSUL ROZ ÎMPOTRIVA CANCERULUI 

DE SÂN”  

ADEVĂRUL, 13 OCTOMBR IE 2011 

Autor: Noémi Varga |  

Cancerul de sân este curabil dacă este depistat devreme iar informarea este esenţială pentru ca 

femeile să poată ajunge la timp la medic. Cu ocazia Lunii Mondiale de Luptă împotriva 

cancerului de sân are loc „Crosul roz" în Bucureşti care promovează avantajele depistării 

precoce a cancerului mamar. 

Aproximativ 7.200 de românce sunt depistate anual cu cancer de sân iar 1,6 milioane de femei 

au fost diagnosticate în 2010, în întreaga lume. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii 

americani de la Universitatea Washington, numărul cazurilor de cancer mamar a crescut la nivel 

global cu 3,1% pe an, în ultimii 30 de ani. 

Specialiştii atrag, însă, atenţia că acest tip de cancer este curabil dacă este depistat la timp. 

„Nu ne trebuie prejudecata: ţi s-a pus diagnosticul de cancer, vei da colţul. Nici vorbă! Acest tip 

de cancer care poate fi diagnosticat în stadii curabile, stadiul I sau II", a declarat medicul primar 

oncolog Florin Băcanu de la Spitalul Clinic „Sf. Maria" din Bucureşti, vicepreşedintele Societăţii 

Române de Oncologie Medicală. 

„Crosul roz împotriva cancerului la sân" organizat de asociaţia Casiopeea are tocmai acest rol: 

de a promova avantajele depistării precoce a bolii. Totodată, în cadrul acestui eveniment vor fi 

strânse fonduri pentru cumpărarea de proteze mamare ce vor fi donate femeilor care au suferit 

mastectomii (extirparea chirugicală a sânilor, n.r.) şi pentru Institutul Oncologic din Bucureşti. 

Ediţia de anul trecut a adunat peste 1.600 de participanţi care au alergat la cros, unde s-au 

strâns fonduri pentru 100 de proteze mamare care au fost oferite pacientelor de cancer de sân. 

Crosul de anul acesta va avea loc duminică, 16 octombrie, în parcul Tineretului, începând de la 

ora 09.00. În funcţie de vârstă, participanţii pot alege între trei curse: cea pentru copii (1 

kilometru), cea pentru adolescenţi (1,7 kilometri) şi cea destinată adulţilor (5 kilometri). 

http://www.adevarul.ro/life/sanatate/adevarul_sanatate-cancer_de_san-Maia_Morgenstern-cros-fonduri-

campanie-web_0_571743050.html

http://www.adevarul.ro/life/sanatate/adevarul_sanatate-cancer_de_san-Maia_Morgenstern-cros-fonduri-campanie-web_0_571743050.html
http://www.adevarul.ro/life/sanatate/adevarul_sanatate-cancer_de_san-Maia_Morgenstern-cros-fonduri-campanie-web_0_571743050.html
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CRIMĂ DIN GELOZIE: UN BĂRBAT ŞI-A UCIS SOŢIA ÎN BĂTAIE DUPĂ CE A PRIMIT SMS-URI 

CĂ ACEASTA ÎL ÎNȘEALĂ  

MEDIAFAX, 11 OCTOMBRIE 2011 

O femeie de 40 de ani din Argeş a murit, marţi, după ce a fost bătută crunt de către soţul ei, iar 

primele cercetări ale poliţiştilor arată că bărbatul ar fi recurs la acest gest din cauza geloziei, 

acesta primind SMS-uri prin care era anunţat că femeia îl înşală când el este la serviciu. 

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Argeş, bărbatul din comuna argeşeană Căldăraru este 

acuzat de lovituri cauzatoare de moarte şi riscă, dacă va fi găsit vinovat, o pedeapsă de până la 

15 ani de închisoare. 

"Bărbatul a fost adus la audieri, cazul fiind preluat de către procurorul criminalist care urmează 

să stabilească împrejurările în care a avut loc incidentul. Ancheta este în curs de desfăşurare", a 

declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Argeş, comisar-şef Dănuţ Dinu. 

Potrivit rudelor, bărbatul ar fi făcut o criză de gelozie după ce ar fi primit mai multe mesaje pe 

telefonul mobil în care era anunţat că soţia îl înşală. 

Echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă Argeş ajuns la faţa locului a constatat că femeia 

avea multiple urme de violenţă pe corp. 

La ora transmiterii acestei ştiri, bărbatul este audiat de procurori, care vor decide dacă vor 

emite ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele acestuia. 

http://www.mediafax.ro/social/crima-din-gelozie-un-barbat-si-a-ucis-sotia-in-bataie-dupa-ce-a-primit-sms-uri-ca-

aceasta-il-insala-8856335 

http://www.mediafax.ro/social/crima-din-gelozie-un-barbat-si-a-ucis-sotia-in-bataie-dupa-ce-a-primit-sms-uri-ca-aceasta-il-insala-8856335
http://www.mediafax.ro/social/crima-din-gelozie-un-barbat-si-a-ucis-sotia-in-bataie-dupa-ce-a-primit-sms-uri-ca-aceasta-il-insala-8856335
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IAŞI: UN MEDIC A PIERDUT DREPTUL DE A PROFESA DUPĂ CE A CHIURETAT O TÂNĂRĂ 

CARE NU ERA ÎNSĂRCINATĂ 

MEDIAFAX, 11 OCTOMBRIE 2011 

Un medic ginecolog ieşean a pierdut dreptul de a mai profesa după ce, în urmă cu patru ani, a 

chiuretat o tânără care nu era însărcinată, decizia fiind luată de magistraţii Curţii de Apel din 

Iaşi. 

Medicul Mariana Butnaru de la Maternitatea "Cuza Vodă" din Iaşi este acuzată că în anul 2007 a 

chiuretat o tânără din judeţul Iaşi, deşi aceasta nu era însărcinată. 

Tânăra venise la un control la maternitatea ieşeană, iar medicul a diagnosticat-o cu sarcină în 

luna a doua, avort în evoluţie şi hemoragie. 

Medicul Butnaru a chiuretat-o pe tânără, iar ulterior, întrucât s-a simţit rău, aceasta a mers la 

un alt spital din Iaşi, fiind supusă unei intervenţii chirurgicale, având diagnosticul de perforaţie 

uterină. 

Poliţiştii şi procurorii ieşeni au început o anchetă în acest caz, medicul fiind trimis în judecată 

pentru vătămare corporală şi neglijenţă în serviciu. 

Iniţial, judecătorii au decis amendarea administrativă a medicului ieşean, cu suma de 500 de lei. 

Totodată, tânăra a primit despăgubiri în valoare de 100.000 de lei, în urma unei înţelegeri cu 

medicul. 

Procurorii au făcut recurs la decizia primei instanţe, iar în această săptămână judecătorii Curţii 

de Apel Iaşi au decis interzicerea exercitării profesiei în cazul medicului Mariana Butnaru. 

Natalia Moşneguţu, avocatul medicului ieşean, a declarat, marţi, că în cariera sa nu a mai 

întâlnit o sentinţă de acest gen, ea explicând că medicul se înţelesese cu tânăra să-i acorde 

despăgubiri consistente. 

"Sentinţa mi se pare neîntemeiată şi de neînţeles. În viaţa mea nu am mai întâlnit o asemenea 

situaţie. Pacienta s-a vindecat, este sănătoasă şi a primit despăgubiri de la clienta mea. Se poate 

întâmpla să comiţi o greşeală. Medicul n-a primit nici o sancţiune timp de 30 de ani", a spus 

avocatul Natalia Moşneguţu. 

Reprezentanţii Maternităţii "Cuza Vodă" susţin că nu pot comenta sentinţa întrucât nu a fost 

primit încă un document oficial din partea Curţii de Apel din Iaşi. 
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http://www.mediafax.ro/social/iasi-un-medic-a-pierdut-dreptul-de-a-profesa-dupa-ce-a-chiuretat-o-tanara-care-

nu-era-insarcinata-8856391 

http://www.mediafax.ro/social/iasi-un-medic-a-pierdut-dreptul-de-a-profesa-dupa-ce-a-chiuretat-o-tanara-care-nu-era-insarcinata-8856391
http://www.mediafax.ro/social/iasi-un-medic-a-pierdut-dreptul-de-a-profesa-dupa-ce-a-chiuretat-o-tanara-care-nu-era-insarcinata-8856391
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HARGHITA: GRĂDINIŢELE DIN ORAŞUL BĂLAN AU FOST ÎNCHISE PENTRU CĂ NU AU 

ÎNCĂLZIRE 

ROMÂNIA LIBERĂ, 13 OCTOMBRIE 2011 

de MOISE MARINESCU 

Grădiniţele din oraşul harghitean Bălan au fost închise, întrucât clădirile nu beneficiază de 

încălzire din cauză că Primăria nu a achitat restanţele pentru furnizarea gazului, iar compania nu 

a reluat alimentarea sistată în luna aprilie, transmite corespondentul Mediafax. 

Cei 280 de preşcolari care merg la grădiniţele din oraşul Bălan au fost trimişi acasă, miercuri, 

după ce două treimi dintre copii s-au îmbolnăvit din cauza lipsei încălzirii din săli, grădiniţele 

urmând să rămână închise până la rezolvarea situaţiei. 

Şcolile şi grădiniţele din oraşul Bălan nu mai au încălzire şi apă caldă din luna aprilie, când 

furnizorul, SC Hargita Gaz, a recurs la acest demers după ce Primăria oraşului nu a plătit datoria 

acumulată, nerespectându-şi, astfel, angajamentele luate. 

"Este o problemă care trenează de şase ani. Până în 2010, instituţiile şcolare din oraşul Bălan au 

acumulat datorii uriaşe către furnizorul de gaz, dar, datorită eforturilor depuse de Consiliul 

Judeţean şi de Prefectura Harghita, precum şi pe baza promisiunilor ferme ale primarului din 

Bălan că măcar facturile curente vor fi achitate la timp, Hargita Gaz a reluat furnizarea încălzirii 

şi apei calde în unităţile de învăţământ. Numai o lună au ţinut promisiunile primarului şi din 

noiembrie anul trecut nu a mai achitat niciun leu, nici din restanţă şi nici pentru facturile 

curente. Noi am continuat să dăm gaz până în aprilie, pentru că suntem conştienţi că elevii şi 

preşcolarii nu sunt responsabili de situaţia creată", a afirmat Balint Kinga, managerul de 

comunicare al Hargita Gaz. 

Potrivit acesteia, până în septembrie 2011, datoriile unităţilor de învăţământ din Bălan către 

furnizorul de gaz se ridicau la peste 400.000 de lei. 

În urma rectificării bugetare, Guvernul a alocat oraşului Bălan suma de 100.000 de lei pentru 

achitarea parţială a datoriei la gaz, lucru care s-a şi făcut, însă furnizorul susţine că, "întrucât 

nici măcar o pătrime din restanţă nu s-a achitat", nu este dispus să reia alimentarea cu gaz la 

şcoli şi grădiniţe. 

Hargita Gaz şi Prefectura Harghita au avansat o propunere potrivit căreia suma de 100.000 de 

lei alocată de Guvern să fie plătită exclusiv pentru achitarea datoriei grădiniţelor, astfel încât 

măcar ele să beneficieze de gaz, propunere care nu a putut fi acceptată de Primărie şi de 
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conducerile şcolilor, care ar fi rămas fără încălzire în timpul iernii, pe considerentul că nu se 

poate face discriminare între copii, toţi având acelaşi drept constituţional la educaţie, în condiţii 

civilizate, fie ei preşcolari sau şcolari. 

"Este o soluţie inacceptabilă şi inumană în acelaşi timp. Copiilor, prin Constituţie, li se 

garantează dreptul la educaţie şi acela trebuie respectat, indiferent că studiază la grădiniţă sau 

într-o şcoală, nimeni nu poate decide să favorizeze unii copii în detrimentul celorlalţi. Am ajuns 

în situaţia de a opta între a da căldură unora şi altora nu?", a declarat Orban Lorand, profesor 

de istorie la o şcoală din Bălan. 

El a adăugat că elevii de la şcoli merg la cursuri, dar stau îmbrăcaţi în clase, unde temperatura a 

fost, joi dimineaţă, de şase grade Celsius. 

Pe de altă parte, părinţii elevilor care sunt în ani terminali nu înţeleg de ce copiii lor trebuie să 

aibă de suferit, la fel ca în anii precedenţi, când "s-a întrerupt mereu anul şcolar şi au fost 

nevoiţi să o ia mereu de la capăt". 

Primarul din Bălan, Mihai Mereş, spune că oraşul nu are bani să plătească datoriile de peste 

300.000 de lei pe care cele şase unităţi de învăţământ le-au acumulat la furnizorul de gaz. 

"N-am putut să plătim facturile la gaz, aşa că am dispus blocarea anului şcolar pentru copii. Mai 

bine stau acasă decât să îngheţe la şcoală. Absolut nimeni nu ne-a ajutat, Guvernul a făcut doar 

promisiuni, Consiliul Judeţean, în loc să ne dea bani, ne-a executat silit şi ne-a luat banii din 

cont, iar din bugetul oraşului, chiar dacă s-ar încasa sută la sută taxele şi impozitele locale, n-am 

fi capabili să plătim gazul în şcoli. Suntem un oraş sărac, cu oameni săraci", a declarat Mihai 

Mereş. 

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, Ferencz Salamon Alpar, acuză Primăria oraşului 

Bălan că nu s-a preocupat îndeajuns de unităţile de învăţământ din localitate, afirmând că 

autoritatea publică locală şi-a făcut un obicei din a "şantaja" folosindu-se de copii. 

"E inacceptabil faptul ca un primar sau oricine să şantajeze o terţă parte cu copii şi cu sănătatea 

copiilor. În Harghita există unităţi administrative de la sărace la foarte sărace şi pretutindeni, cu 

execepţia Bălanului, se asigură funcţionarea instituţiilor de învăţământ, condiţiile proprii pentru 

educarea unor copii mici, care nu sunt vinovaţi de măsurile care nu sunt luate de autorităţile 

publice locale", a spus inspectorul şcolar general harghitean. 

Autorităţile din Harghita caută soluţii pentru reluarea alimentării cu gaz a unităţilor de 

învăţământ din oraşul Bălan, dar acest demers nu va fi uşor întrucât furnizorul de gaz nu este 

dispus să mai accepte întârzieri la plata restanţelor. 
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Activitatea minieră din Bălan, care susţinea întreaga comunitate, a fost desfiinţată, astfel că mai 

mult de jumătate din populaţia activă a oraşului este plecată la muncă în străinătate, pentru ca 

familiile să îşi susţină copiii şi rudele rămase acasă. 

În şcolile şi grădiniţele din oraşul Bălan învaţă aproximativ 1.300 de elevi şi preşcolari. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/harghita-gradinitele-din-orasul-balan-au-fost-inchise-pentru-

ca-nu-au-incalzire-240938.html 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/harghita-gradinitele-din-orasul-balan-au-fost-inchise-pentru-ca-nu-au-incalzire-240938.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/harghita-gradinitele-din-orasul-balan-au-fost-inchise-pentru-ca-nu-au-incalzire-240938.html
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GORJ. 800 DE FEMEI SUNT AŞTEPTATE SĂ LE CULEAGĂ CĂPŞUNILE SPANIOLILOR 

ADEVĂRUL, 12 OCTOMBRIE 2011 

Autor: Loredana Fîci 

Persoanele interesate să muncească în străinătate sunt aşteptate la sediul Agenţiei Judeţene 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj. Durata contractului de muncă, în ceea ce priveşte 

recoltarea căpşunilor în Spania, este de trei luni. 

Salariul pentru cele 800 de femei care vor pleca la cules de căpşuni este de 38,68 euro brut pe 

zi. „Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, prin serviciul de ocupare EURES, 

oferă 800 locuri de muncă vacante în Spania pentru munca sezoniera in agricultura, pentru 

femei, la recoltarea căpşunilor", a anunţat Ana Maria Niculescu, purtătorul de cuvânt al 

Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj. 

Persoanele care doresc sa aplice pentru unul din aceste joburi trebuie sa se adreseze 

consilierului EURES din cadrul instituţiei care are sediul central în Târgu-Jiu, pe strada 

Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 1. 

http://www.adevarul.ro/locale/targu-jiu/Targu-Jiu-

_800_de_femei_sunt_asteptate_sa_le_culeaga_capsunile_spaniolilor_0_571143025.html 

http://www.adevarul.ro/locale/targu-jiu/Targu-Jiu-_800_de_femei_sunt_asteptate_sa_le_culeaga_capsunile_spaniolilor_0_571143025.html
http://www.adevarul.ro/locale/targu-jiu/Targu-Jiu-_800_de_femei_sunt_asteptate_sa_le_culeaga_capsunile_spaniolilor_0_571143025.html
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PROCURORII DIICOT ÎI  ARESTEAZĂ, IAR JUDECĂTORII ÎI ELIBEREAZĂ. BĂIATUL BULIBAŞEI 

DIN FILIAŞI, REŢINUT PENTRU TRAFIC CU MINORE NU A PRIMIT MANDAT DE ARESTARE 

ADEVĂRUL, 13 OCTOMBR IE 2011 

Autor: Andreea Mitrache 

Dănuţ Constantin Constantin zis şi „Giovani“  este acuzat de trafic cu minore.Bărbatul a obţinut 

50.000 de euro de pe urma unor minore pe care le-a obligat să facă trotuarul.  

Procurorii DIICOT Craiova l-au reţinut ieri pentru 24 de ore pe fiul bulibaşei din Filiaşi, iar astăzi 

a fost prezentat în faţa magistraţilor Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă. 

Judecătorii au decis că nu reprezintă pericol social şi l-au pus în libertate. Procurorii au făcut 

recurs fiind nemulţumiţi de decizia dată „ Atât Giovani, cât şi un alt bărbat din Filiaşi, cu care a 

comis faptele, Constantin Cincu, plecat acum în Italia, au antecedente penale, cel din urmă fiind 

condamnat în trecut la închisoare pentru vătămare corporală gravă. În plus, avem o semnalare 

din partea autorităţilor italiene, care îi monitorizează tot pentru trafic de persoane.Instanţa, cu 

toate acestea, a respins propunerea de arestare preventivă, astfel că noi am declarat pe loc 

recurs“, a spus Adrian Glugă, procurer şef în cadrul DIICOT Craiova. 

Proxenetul  în vârstă de 34 de ani, racola fetele din mediul rural şi le promitea că dacă accept să 

fie iubitele lui vor avea parte de o viaţă frumoasă .Le oferea cadouri scumpe, le plima cu maşini 

de lux , iar astfel a reuşit să le câştige încrederea. După ceva timp le ruga să le însoţească în 

Italia, de unde trebuia să cumpere o maşină. Odată ajunse acolo minorele erau obligate să se 

prostitueze.  

 

„Are o adevărată reţea de prostituţie“ 

Fiul bulibaşei din Filiaşi este client fidel al poliţiştilor. Pe data de 24 iunie a fost reţinut de 

această dată pentru săvârşirea infracţiunii de prostituţie. Trei zile mai târziu, însă Tribunalul Dolj 

a decis să îl pună în libertate pe motiv că nu reprezintă un pericol social. Sentinţa dată a fost 

definitivă „ Se ştie că are o adevărată reţea de prostituţie în Italia. De această dată însă este 

vorba de cinci minore, pe care timp de un de an de zile le-a obligat să se prostitueze“, a mai 

spus  Adrian Glugă, porcuror şef în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organiztă şi Terorism din Craiova. 

Alături de Giovani ieri la audieri au mai fost aduşi alţi patru bărbaţi “Aceştia sunt cercetaţi 

pentru pornografie infantilă, deoarece au întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, au făcut 
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fotografii şi filme cu telefonul mobil şi le-au arătat unor persoane prin Filiaşi. Noi avem 

declaraţiile unor martori care au văzut filmele şi fotografiile, în urma percheziţiilor de ieri am 

ridicat mai multe telefoane mobile dar şi CD-uri şi DVD-uri, dar nu s-a făcut încă percheziţia 

informatică. Tocmai de aceea nu au fost reţinuţi încă”, ne-a explicat Adrian Glugă, prim-

procuror al Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT. 

http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Procurorii_DIICOT_ii_aresteaza-iar_judecatorii_ii_elibereaza-

_Baiatul_bulibasei_din_Filiasi-

retinut_pentru_trafic_cu_minore_nu_a_primit_mandat_de_arestare_0_571743349.html 

http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Procurorii_DIICOT_ii_aresteaza-iar_judecatorii_ii_elibereaza-_Baiatul_bulibasei_din_Filiasi-retinut_pentru_trafic_cu_minore_nu_a_primit_mandat_de_arestare_0_571743349.html
http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Procurorii_DIICOT_ii_aresteaza-iar_judecatorii_ii_elibereaza-_Baiatul_bulibasei_din_Filiasi-retinut_pentru_trafic_cu_minore_nu_a_primit_mandat_de_arestare_0_571743349.html
http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Procurorii_DIICOT_ii_aresteaza-iar_judecatorii_ii_elibereaza-_Baiatul_bulibasei_din_Filiasi-retinut_pentru_trafic_cu_minore_nu_a_primit_mandat_de_arestare_0_571743349.html
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O FEMEIE CARE ŞI-A VÂNDUT FIICA MINORĂ VIITORILOR  SOCRI, CONDAMNATĂ LA  

ÎNCHISOARE 

REALITATEA, 13 OCTOMBRIE 2011 

O femeie din Constanţa, care şi-a vândut fiica în vârstă de 12 ani pentru a o mărita, a fost 

condamnată, joi, de Judecătoria Constanţa la şase ani de închisoare. 

Reprezentanţii Judecătoriei au declarat că femeia a fost condamnată pentru săvârşirea 

infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, loviri sau alte violenţe şi pentru rele 

tratamente aplicate minorului. 

În acelaşi caz a fost condamnată şi mama băiatului care urma să fie ginere. Aceasta a primit o 

pedeapsă de cinci ani de închisoare, pentru lipsire de libertate.Ambele femei sunt obligate de 

instanţa de judecată să-i plătească victimei 10.000 de euro drept daune morale. Sentinţa 

judecătorilor poate fi atacată prin recurs, la Curtea de Apel. 

Reamintim că, în luna iulie 2011, un locuitor din Valu lui Traian a sunt la Poliţie după ce văzut o 

fată pe stradă, cu un lanţ la picior.  Constanţa Selim, de 12 ani, fusese legată cu lanţul, într-o 

casă din localitate, de mama unui băiat de zece ani, pentru că refuzase să se căsătorească cu 

acesta. Fata a fost preluată de asistenţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Constanţa. 

Cazul a intrat şi în atenţia presei străine, care au realitat reportaje ample pe această temă. 

http://www.realitatea.net/o-femeie-care-si-a-vandut-fiica-minora-viitorilor-socri-condamnata-la-

inchisoare_878732.html#ixzz1azQ5g8Xm 

http://www.realitatea.net/o-femeie-care-si-a-vandut-fiica-minora-viitorilor-socri-condamnata-la-inchisoare_878732.html#ixzz1azQ5g8Xm
http://www.realitatea.net/o-femeie-care-si-a-vandut-fiica-minora-viitorilor-socri-condamnata-la-inchisoare_878732.html#ixzz1azQ5g8Xm
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REPORTAJ 

AMAZOANELE ROMÂNIEI:  POVESTEA A TREI FEMEI CARE AU LUPTAT ÎN MISIUNI 

INTERNAŢIONALE  

EVENIMENTUL ZILEI, 15 OCTOMBRIE 2011 

Autor:  Simona Mătieş 

Femeile din armată sunt percepute, uneori, ca fiind mai puţin pregătite să facă faţă provocărilor 

din teatrele de operaţiuni. Trei femei curajoase spun că ştiu meserie şi nu vor să fie 

discriminate. 

  

A fost plecată în Afganistan cu Batalionul 26 Infanterie "Scorpionii Roşii" din Craiova, între 

ianuarie-august 2011. Era specialist în grupa de comandă, dar a cerut să participe la misiuni pe 

teren, trei luni, ziua şi noaptea. 

"Acum, că am ajuns acasă, pot să zic că a fost bine, dar…e greu. Mă aşteptam, ne spuseseră că 

toate lucrurile se schimbă radical, că nu e ca acasă, dar nu mă aşteptam să fie atât de greu. 

Totuşi, n-a fost imposibil", spune sergentul Emilia Biolan. Părinţii au sfătuit-o să nu plece, dar ea 

era hotărâtă să vadă cu ochii ei cum e acolo. "N-o să regret niciodată că am fost. Aş mai merge", 

mărturiseşte tânăra. 

A avut şi colegi răniţi în misiuni. "Nu e uşor să-ţi vezi colegii răniţi sau morţi, impactul psihologic 

este mare, toţi ne gândeam că oricăruia dintre noi i se putea întâmpla asta, dar atunci când 

plecăm acolo, ne asumăm riscul şi suntem pregătiţi pentru orice", povesteşte femeia. 

 

Ucişi în misiune 

E greu să povestească exact ce s-a întâmplat atunci când militarii au murit, nu are voie să dea 

prea multe amănunte despre misiuni. Au fost doi caporali, au coborât din transportorul blindat 

să cerceteze zona şi au călcat pe un dispozitiv exploziv. 

Făceau misiuni de patrulare pe autostradă, de recunoaştere, de "killing engagement" şi CIMIC, 

adică se întâlneau cu liderii locali afgani. "Am cerut să ies în patrulă de curiozitate, mi-am 

asumat riscul ăsta. Îmi place mai mult să ies în patrulă, decât să stau în bază", explică Emilia. 

Patrulele de noapte erau de 6 ore, iar cele de zi de 12 ore. 
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La început se mergea în misiuni atât cu Humvee-urile, cât şi cu MRAP-urile (vehicule blindate 

americane), dar după ce a avut loc primul incident, s-a ieşit doar cu ultimele, pentru că sunt 

mult mai sigure. 

"Am avut un incident, iar maşina a avut doar două faruri sparte. Sunt foarte rezistente. Şi asta a 

contribuit la moralul bun al colegilor şi le-a dat încredere, că ni s-a schimbat tehnica", spune 

tânăra. Problemele apar când soldatul coboară din blindat. Şi trebuie să coboare, pentru că sunt 

obstacole unde nu se poate vedea, cum sunt podurile, şi trebuie cercetată zona foarte bine. 

 

Liniştea dinaintea furtunii 

Femeile nu pot vorbi cu liderii locali, doar cu femeile afgane. Împreună cu doctoriţa şi asistenta 

companiei, Emilia a stat de vorbă cu femeile din sat. Despre importanţa igienei şi a sănătăţii 

copiilor. Încercau să le convingă să le lase pe fete la şcoală. 

"Se întrebau la ce-i trebuie unei femei să ştie carte? Foarte puţine femei acceptau să vorbească 

cu noi. Au un alt statut, e o altă cultură, stau acasă, fac mâncare şi copii", descrie Emilia 

comunitatea locală. Femeile n-au voie să iasă din curte, fac mâncare din ce le aduce bărbatul 

acasă, fac numai treburi gospodăreşti. Copiii se adunau în jurul nostru când împărţeam ajutoare 

- le dădeam cărţi, caiete, creioane, dulciuri, îmbrăcăminte, pături. 

Cel mai dificil moment? "Când am ajuns acolo era foarte multă linişte, liniştea dinaintea 

furtunii. Şi apoi au început atacurile. Pe 1 mai, pe 5 mai, pe 10 mai. Misiunile decurgeau normal 

şi dintr-o dată... talibanii au anunţat ofensiva de primăvară. S-au lansat atacurile directe pe bază 

şi de-atunci au început momentele mai grele pentru toţi", îşi aminteşte Emilia. 

"Prima impresie este că sunt mică şi slabă şi nu fac faţă. Aşa gândeşte cine vede o femeie în 

armată. Până nu cunoşti un om, nu ştii dacă-şi poate îndeplini misiunea sau ai o grijă în plus." 

Emilia Biolan, sergent 

 

MISIUNE  

"Sunt ofiţer de cart, răspund pentru 200 de oameni de la bordul navei" 

"Navigaţia e frumoasă, pentru că te ocupi de la organizarea marşului până la carturile de pe 

punte, de supravegherea navigaţiei, când nava este în marş, te ocupi de tot ceea ce ţine de 
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deplasarea navei dintr-un punct în altul, la o misiune", ne explică locotonentul Roxana 

Alexandru. 

Este ofiţer de cart şi, împreună cu alţi doi colegi, este responsabilă de buna funcţionare a navei, 

atunci când îndeplineşte această funcţie. "Ai două carturi de câte patru ore într-o zi, în care tu 

efectiv conduci nava. Trebuie să ştii unde e nevoie să ajungi sau ce exerciţii ai de făcut şi eşti 

responsabil pentru navă, pentru oamenii de la bord, pentru îndeplinirea misiunii", spune 

tânăra. 

 

Tehnologie modernă 

Dragorul pe care a lucrat la început, este o navă mai mică, are doar 63 de membri în echipaj, 

dar la trecerea pe fregată Roxana s-a adaptat repede. Spune că pe fregată a întâlnit oameni 

deosebiţi, care "trăiesc şi muncesc pentru navă". Sunt conştienţi că dacă nava nu merge şi nu-şi 

îndeplinesc misiunile, ei n-au ce face la muncă, nu pot decât să stea la chei sau să se ocupe tot 

timpul de reparaţii. Misiunile internaţionale sunt cele care-i menţin în formă. 

Roxana a participat la o misiune NATO, Active Endeavour, în Marea Mediterană, anul trecut. 

Urmăreau vase suspecte, raportau navei comandant, apoi le verificau. Există o bază de date cu 

nave suspectate de activităţi ilegale (trafic, piraterie, terorism). 

"Noi nu ştiam pentru ce erau navele pe listă, dar dacă le întâlneam, raportam navei comandant 

din gruparea NATO şi primeam dispoziţii: să le urmărim, să le verificăm, să facem «boarding». 

Pentru controlul la bordul navelor există o echipă special pregătită, de 16 persoane", ne 

precizează locotentul. Nu aveau dreptul să intervină în forţă, pentru că nu era stare de conflict. 

 

Siguranţă pe mare 

"Marea nu mai e chiar aşa o necunoscută, sunt sateliţi şi radare prin care se monitorizează 

totul. Dacă nouă ni se ordona să- lăsăm vasul să plece mai departe, el intra în zona de acţiune a 

unei alte nave de supraveghere", ne explică tânăra. 

De pildă, au descoperit o navă care făcea trafic de ţigări. Nava a fost ghidată spre un port, unde 

traficanţii urmau să fie percheziţionaţi, arestaţi şi judecaţi. Întâi sunt întrebaţi prin radio: cine 

sunt, câţi sunt, unde se duc, ce au la bord. "Îi interogam pe toţi şi pentru că treceau prin multe 

sectoare ne gândeam că s-au plictisit de aceleaşi întrebări. Apoi îi întrebam dacă îi ajută cu ceva 
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prezenţa noastră acolo. Şi am fost surprinsă să aflu că 95% dintre ei erau încântaţi, spuneau că 

se simt în siguranţă ştiind că se pot baza pe cineva", ne spune Roxana. 

În Libia, la prima misiune de luptă a forţelor navale din ultimii 50 de ani, n-a participat, pentru 

că era însărcinată. Are un băieţel de o lună, Eduard, şi deşi regretă că n-a putut fi pe mare 

atunci, spune că vor mai fi misiuni, iar ea se va întoarce cât de curând la muncă. 

9 femei lucrează pe Fregata Ferdinand. Pe lângă Roxana,  mai sunt două femei maiştri militari şi 

şase soldaţi angajaţi cu contract. 

 

DESPRE AFGANISTAN   

„Este impresionant să vezi sărăcia de acolo” 

A fost de două ori în Afganistan. Prima oară ca subofiţer sanitar, comandant al grupei de 

recuperare răniţi, cu Batalionul 21 Infanterie, în 2004; iar apoi a fost subofiţer de stat major, 

între august 2010-ianuarie 2011. 

"Afganistanul, ca dezvoltare, se află cam pe unde era societatea noastră sau cea occidentală la 

1800. Este impresionant să vezi sărăcia de acolo. Te face să apreciezi ţara în care trăieşti, când 

te întorci acasă. Este ca o călătorie în timp, am fost şocată de ce am văzut, la început. Cel mai 

mult m-a impresionat condiţia femeii şi a copiilor", povesteşte plutonierul adjutant Tudora 

băraru. A fost în misiuni de patrulare şi de evaluare medicală. Liderii locali spuneau că au nevoie 

de o şcoală, o clinică, o pompă de apă. 

"Puţuri de apă sunt foarte puţine şi ei sunt nevoiţi să procure apa săpând, primitiv, cu braţele, şi 

s-o aducă de la zeci de kilometri cu catârul. Cine are un animal de povară este considerat 

bogat", spune Tudora. 

 

Timpul liber, între o ceaşcă de ceai şi sala de gimnastică 

Liderii locali erau deschişi, amabili, în general, şi-i invitau, uneori, pe militari la o ceaşcă de ceai, 

la o prăjitură tradiţională. Rar, îi invitau şi la ei acasă. Tudora a avut ocazia să meargă acasă la 

un doctor şi să-i cunoască familia. Avea o casă de lut, dar cu ferestre de sticlă, nu cu pături în loc 

de uşă, cum sunt cele mai multe. A vorbit cu sora şi soţia lui. Aveau trei copii. 

Femeile au acceptat chiar să se fotografieze fără văl. Bărbatul dorea ca sora şi soţia lui să 

meargă la o şcoală de învăţătoare, dar le era teamă că vor fi ucise de cei care nu agreează sub 
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nicio formă evoluţia socială a femeii. Discuţiile cu femeile afgane aveau loc doar în timpul 

evaluărilor medicale, foarte puţine ştiau engleză, spre deosebire de bărbaţi. "Acolo, mai mult ca 

oriunde, bărbaţii sunt cei care dictează", precizează Tudora. 

A doua oară a fost într-un comandament NATO, pe aeroportul din Kandahar. E alt fel de muncă, 

necesită altă pregătire şi alte cunoştinţe. "Mi-am petrecut în Afganistan două sărbători de 

Crăciun şi două zile de naştere. Colegii au fost foarte drăguţi şi ne-am străduit să depăşim 

momentul sărbătorilor cât mai frumos cu putinţă. Aveam biserică şi preot", îşi aminteşte 

femeia, adăugând că biserica românească era una specială, la care veneau şi musulmani să se 

închine. 

Condiţiile de trai au fost mai bune, n-a mai locuit în cort, ci în clădire, toaletele şi dormitoarele 

erau separate. Şi pentru că trebuie să "omori" timpul liber cumva, făcea şi sport. Există o sală, 

NATO Gym, la standarde internaţionale. Există bibliotecă şi un televizor, pe care românca 

urmărea postul de televiziune Fox News. Putea să joace şi tenis de masă, erau terenuri de 

baschet, fotbal european şi hochei. 

O aduceau, însă, cu picioarele pe pământ atacurile cu rachete asupra bazei. Majoritatea n-au 

precizie, lovesc la întâmplare şi mai şi omoară. 

 

DIFERENȚE  

Insulă de verdeaţă în deşert 

Tudora a avut ocazia să vadă şi cum trăiesc bogaţii din Afganistan. Coaliţia internaţională făcea 

o cercetare în zonă pentru o clinică medicală. Într-un sat, aproape de Kandahar, a intrat în vila 

unui guvernator. Aveau generator propriu, gresie, faianţă, curte interioară. Le-a spus că sunt 

militari români şi că ar vrea să-i cunoască familia. 

"Şeful" casei era un băieţel de 10 ani, care şi-a sunat tatăl pe mobil. A primit permisiunea unei 

întrevederi de 15 minute. Băiatul a fost cel care a condus toată discuţia. Era şef peste mamă, 

bunică şi cei trei frăţiori. Tudora a intrat singură, colegii ei au rămas la poartă, doar o femeie are 

voie să stea de vorbă cu femeile afgane. 

A făcut poze cu ei şi a constatat că şi acolo există diferenţe mari între bogaţi şi săraci, ca peste 

tot în lume. "În toată mizeria de acolo, vedeam o casă bine îngrijită, cu ziduri înalte. Aveau apă, 

copiii erau extrem de curaţi. Aveau plante... iar alături era sărăcie lucie". 
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http://www.evz.ro/detalii/stiri/amazoanele-romaniei-povestea-a-trei-femei-care-au-luptat-in-misiuni-

internationale-949815.html

http://www.evz.ro/detalii/stiri/amazoanele-romaniei-povestea-a-trei-femei-care-au-luptat-in-misiuni-internationale-949815.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/amazoanele-romaniei-povestea-a-trei-femei-care-au-luptat-in-misiuni-internationale-949815.html
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