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POLITICĂ 

VEŞTI BUNE PENTRU MAME: INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI , DE LA 75% LA 

85% DIN VENITUL NET DE LA 1 OCTOMBRIE 2012 

MEDIAFAX, 25 SEPTEMBRIE 2012 

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 219 voturi "pentru", un vot "împotrivă" şi 3 abţineri, proiectul 

de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului 

de la 75% la 85% din venitul net, începând cu 1 octombrie 2012, Camera fiind for decizional. 

Proiectul de lege mai prevede şi renunţarea la condiţionarea acordării concediului de creştere a copilului 

şi a indemnizaţiei de creştere a copilului doar pentru primii 3 copii din familie. 

Totodată, proiectul de lege prevede flexibilizarea posibilităţilor de plată a beneficiarilor de ajutor social 

pentru cei care au de plătit taxe şi impozite locale, implicând flexibilizarea perioadei în care sunt obligaţi 

la plata acestor impozite şi taxe. 

Proiectul de lege are caracter organic. 

Camera Deputaţilor este for decizional. 

Proiectul de lege urmează a fi trimis spre promulgare. 

http://www.mediafax.ro/social/vesti-bune-pentru-mame-indemnizatia-de-crestere-a-copilului-de-la-75-la-85-din-venitul-net-de-la-1-

octombrie-2012-10117307 

http://www.mediafax.ro/social/vesti-bune-pentru-mame-indemnizatia-de-crestere-a-copilului-de-la-75-la-85-din-venitul-net-de-la-1-octombrie-2012-10117307
http://www.mediafax.ro/social/vesti-bune-pentru-mame-indemnizatia-de-crestere-a-copilului-de-la-75-la-85-din-venitul-net-de-la-1-octombrie-2012-10117307
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INDEMNIZAŢIA PENTRU MAME, SCHIMBATĂ DE PATRU ORI ÎN ULTIMII ANI. 

NATALITATEA, ÎN SCĂDERE DRASTICĂ  

TVR INFO, 25 SEPTEMBRIE 2012  

În ultima decadă, Guvernul României a modificat de patru ori cuantumul indemnizaţiei acordate în 

timpul concediului de maternitate. Niciuna dintre modificări nu a dus la creşterea natalităţii, dimpotrivă, 

numărul de naşteri a scăzut vertiginos de la un an la altul. În 2011, s-au născut cei mai puţini copii în 

perioada de după 1989, mai precis - 210.000, cu 120.000 mai puţini faţă de anul 2000. 

Ministerul Muncii a anunţat marţi, că începând cu 1 octombrie 2012, indemnizaţia va fi majorată la 85% 

din media veniturilor pe ultimele 12 luni, faţă de cuantumul de 75% acordat în prezent. Legea se va 

aplica inclusiv mamelor sau taţilor care se află deja în concediu de maternitate. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii au anunţat în urmă cu o lună că modalitatea de acordare a 

indemnizaţiei va reveni la nivelul de dinainte de 2010, dar nu au putut să respecte acest plan. 

Până în 2010, mamele aveau dreptul la 85% la sută din media veniturilor din cele 12 luni premergătoare 

naşterii, timp de doi ani (sau de trei ani în cazul copiilor cu probleme medicale), indiferent cât de mari 

erau veniturile, fără a exista un plafon maxim. 

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, susţine că efortul bugetar va fi suportabil, aproximativ 60 de 

milioane de lei pentru următorul an, pentru că femeile cu salarii mari, care ar trebui să primească mai 

mulţi bani, sunt puţine. "Doar 20% dintre mămici au peste 1.500 de lei venituri", a declarat Mariana 

Câmpeanu marţi seara, la Jurnal Plus. 

  

Sunt avantajaţi cei cu venituri între 2.000 şi 4.000 de lei 

Un calcul simplu arată că un părinte care are salariu lunar de 1.500 de lei poate primi o indemnizaţie de 

maximum 1.200 de lei, ceea ce oricum se întâmpla şi până acum. Vor avea de câştigat cei care au salarii 

între 2.000 şi 4.000 de lei, dar aceştia nu depăşesc 10% din totalul populaţiei şi numai o parte dintre ei 

vor lua decizia de aduce pe lume a unui copil în următoarea perioadă. 

În ceea ce le priveşte pe femeile de carieră, cu funcţii de conducere şi salarii mari şi foarte mari, noua 

modalitate de acordare a indemnizaţiei nu aduce schimbări majore. De exemplu, pentru o femeie 

manager, cu un salariu lunar de 3.000 de euro, veniturile sunt reduse drastic în perioada de creştere a 

copilului, la fel şi nivelul de trai cu care este obişnuită. 

În 2011 erau înregistrate doar 7.000 de femei cu venituri lunare de peste 15.000 de lei. Dintre acestea 

puţine au devenit mame.  
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Femeile nu mai sunt obligate să aleagă înainte de naştere cât vor să stea în concediu de maternitate 

Legea care va intra în vigoare începând cu 1 octombrie nu le mai obligă pe mame să aleagă înainte de a 

naşte dacă vor sta acasă un an sau doi ani. "Mama nu mai este condiţionată să aleagă de la început. 

Când vrea, se întoarce la muncă", a mai spus ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. 

Astfel, mama va primi 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar cu o limită maximă de 3.400 de 

lei şi una minimă de 1.200 de lei. Cele care doresc să se întoarcă la muncă mai devreme de doi ani 

primesc un stimulent de reinserţie în valoare de 500 de lei timp de un an. 

O altă noutate este faptul că stimulentul de reinserţie în muncă se va acorda şi femeilor care vor opta să 

stea cu copilul doi ani, dar care vor primi plafonul minim de indemnizaţie în această perioadă. În ceea ce 

le priveşte pe femeile cu venituri foarte mici (15% dintre angajate au salariu minim pe economie, 700 de 

lei), vor avea asigurată o indemnizaţie de 600 de lei, ca şi până acum, care va fi acordată timp de doi ani. 

Ministerul a mai decis să elimine limitarea la trei naşteri a situaţiilor pentru care se acordă concediu şi 

indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor pentru toate 

situaţiile care conduc la acordarea acestui drept. 

Se acordă o sumă suplimentară de 600 de lei pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana aflată 

deja cu un copil în concediu şi care ia şi indemnizaţie se decide să nască, să adopte sau ia în plasament 

sau tutelă un alt copil cu vârsta de până în doi ani. Indiferent de cuantumul indemnizaţiei şi de perioada 

acordării acesteia pentru mame, toţi copiii vor primi lunar o alocaţie de 200 de lei, ca şi până acum.  

 

Cum a evoluat legislaţia din 2003 şi până în prezent 

Dacă până în anul 2003 cuantumul era de 85% din media veniturilor lunare ale mamei în ultimele 12 

luni, începând cu 2004 indemnizaţia a fost stabilită la 85% din salariul mediu brut pe economie, 

respectiv, 800 de lei timp de doi ani. 

Această modalitate de a acorda indemnizaţie egală tuturor, indiferent de venituri, a fost menţinută până 

în anul 2008. În această perioadă, s-a înregistrat o creştere a numărului de naşteri mai ales în rândul 

femeilor salariate cu studii liceale, gimnaziale şi profesionale. Explicaţia ar putea fi că indemnizaţia era 

mai mare decât venitul persoanelor cu acest nivel de studii. 

Începând cu 1 ianuarie 2009, indemnizaţia de creştere a copilului a cunoscut cea mai bună perioadă, mai 

ales în ceea ce priveşte consecinţele pe care le-a avut asupra femeilor cu studii superioare şi cu venituri 

peste medie. 

Astfel, cuantumul a fost majorat la 85% din salariul mediu pe ultimele 12 luni dinainte de naştere, fără 

limită de plafon, timp de doi ani. Astfel, femeile cu studii, funcţii de răspundere şi cu salarii mari puteau 

face un copil fără teama că nivelul de trai le va scădea drastic. 
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În acelaşi timp, pentru femeile cu venituri mici era asigurat un plafon de 600 de lei, care era chiar mai 

mare decât salariul minim de la acea vreme, în valoare de numai 540 de lei. Ca şi în prezent, 

indemnizaţia era maximă era acordată trei ani dacă bebeluşul avea probleme medicale. 

  

Cezariene pe bandă rulantă în ultimele zile din 2010, pentru indemnizaţii mai mari 

În ianuarie 2011, în şirul măsurilor din pachetul anticriză, indemnizaţia a fost din nou redusă, de data 

aceasta la numai 75% din venituri, dar nu mai mult de 3.400 de lei şi nu mai puţin de 600 de lei. Femeile 

care optau pentru a sta doi ani cu copilul primeau 75% din venituri, dar nu mai mult de 1.200 de lei. 

Mamele care aveau salarii mari puteau opta pentru acordarea a 75% din salariu, dar puteau primi 

această sumă timp de numai un an, iar in al doilea se întoarceau la muncă şi primeau un stimulent de 

reinserţie de 500 de lei. 

Această lege se aplică şi în prezent, până la 1 octombrie 2012, când indemnizaţia va fi majorată la 85% 

din salariu, păstrându-se însă plafonul maxim de 3.400 de lei şi cel minim de 1.200 de lei dar şi celelalte 

condiţii de acordare din actualul act legislativ. 

Schimbarea indemnizaţiei în 2011 a generat o situaţie fără precedent în România. Mai multe femei cu 

salarii mari, însărcinate în ultimul trimestru în acea perioadă, au pus în pericol sănătatea lor şi pe cea a 

copiilor, pentru a beneficia de vechile prevederi şi şi-au programat naşteri prin cezariană în ultimele zile 

din 2010. 

http://m.tvrinfo.ro/article/21856 

http://m.tvrinfo.ro/article/21856
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BĂTĂILE APLICATE SOŢ IILOR, TOLERATE DE POLITIŞTI ŞI JUDECĂTORI 

ZIARUL RING, 25 SEPTEMBRIE 2012 

Lupta împotriva violenţei în familie s-a dovedit a fi un eşec lamentabil. Autorităţile dau vina pe 

mentalitatea românilor, extrem de toleranţi faţă de agresivitatea soţilor, dar şi pe atitudinea concesivă a 

poliţiştilor şi judecătorilor faţă de asemenea abuzuri. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au recunoscut că eforturile pentru 

combaterea violenţei în familie făcute de autorităţi în ultimii ani au avut rezultate aproape insesizabile. 

Cauzele absenţei unor progrese în acest sens sunt legate de mentalităţile adânc înrădăcinate ale 

românilor, care consideră că agresarea soţiilor este un lucru normal. Această constatare apare chiar într-

un proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea 

fenomenului violenţei în familie, postat pentru dezbatere publică pe site-ul ministerului. Documentul 

arată că amplificarea fenomenului este direct proporţională cu „lipsa unor instrumente adecvate care să 

ofere protecţie, dar şi siguranţă victimelor, fapt care conduce la acceptarea de către femei a convieţuirii 

cu agresorii din considerente ce ţin strict de situaţia locativă sau dependenţa economică de aceştia”. 

 

Cursuri despre nonviolenţă în şcoli 

Un lucru extrem de important care se regăseşte în acest proiect de hotărâre este acuzaţia de toleranţă 

crescută faţă de agresori adusă poliţiştilor şi judecătorilor. „Multe victime au semnalat lipsa de reacţie a 

reprezentanţilor poliţiei, dificultăţi în obţinerea ordinelor de protecţie şi, în general, atitudinea tolerantă 

a judecătorilor faţă de actele de violenţă familială”, se precizează în proiectul de act normativ. 

Noua strategie pentru combaterea violenţei în familie va include şi elemente legate de introducerea în 

şcoli a unor ore speciale de educaţie în vederea unei culturi a nonviolenţei. „Trebuie să discutăm şi cu 

ministrul educaţiei ca să vedem cum vom proceda, dar este absolută nevoie de schimbarea 

mentalităţilor prin educaţie de la cele mai mici vârste. Acum există unele grădiniţe unde copiii sunt 

informaţi doar despre drepturile pe care le au”, ne-a declarat Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, 

familiei şi protecţiei sociale. 

 

Românii, rezistenţi la schimbare 

Psihologii consideră că agresivitatea este un model de comportament pe care copiii îl învaţă în familie. 

“După cum s-a văzut în toate domeniile, românii sunt extrem de rezistenţi la schimbare. Numărul soţilor 

agresori va scădea doar atunci când autorităţile îi vor sancţiona cu adevărat. Deocamdată, aceştia sunt 

priviţi cu îngăduinţă, iar femeile care îndrăznesc să-i reclame sunt ostracizate de întreaga societate, 

considerându-se că s-au dus cu pâra ca să-şi pună bărbatul într-o postură dificilă”, ne-a precizat 

psihologul Hanibal Dumitraşcu. 
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“Toate problemele legate de violenţa în familie sunt strict legate de mentalitatea românilor, care 

gândesc că dacă îi dai o palmă copilului îl ajută să crească şi dacă îi dai o palmă femeii, ştie ea de ce.” - 

Mariana Câmpeanu, ministrul muncii 

59 de adăposturi sunt disponibile pentru femeile agresate. 

http://www.ziarulring.ro/stiri/47583/bataile-aplicate-sotiilor-tolerate-de-politisti-si-judecatori 

http://www.ziarulring.ro/stiri/47583/bataile-aplicate-sotiilor-tolerate-de-politisti-si-judecatori
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ROVANA PLUMB, ALEASĂ  VICEPREŞEDINTELE ORGANIZAŢIEI DE  FEMEI A SOCIALIŞTILOR 

EUROPENI 

ADEVĂRUL, 27 SEPTEMBRIE 2012 

Autor: Răzvan Cârcu 

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a fost aleasă miercuri vicepreşedinte al PES Women, organizaţia de 

femei a grupului parlamentar al socialiştilor europeni. Aceasta conduce şi Organizaţia de Femei a PSD. 

Alegerile pentru conducerea PES Women au loc la Bruxelles, în cadrul Conferinţei anuale a acestei 

structuri, care se desfăşoară joi şi vineri ca parte a lucrărilor Congresului PES, se arată într-un comunicat 

emis de PSD. 

Ca vicepreşedinte PES Women, Plumb doreşte să sprijine includerea combaterii şomajului în rândul 

tinerilor, ca prioritate în Strategia Europa 2020, crearea de locuri de muncă "verzi", calificate şi bine 

plătite, consolidarea rolului jucat de femei în dezvoltarea economiei "verzi" şi dezvoltarea sustenabilă, 

precum şi asigurarea participării acestora la luarea deciziilor în aceste domenii. De asemenea, ministrul 

Mediului urmăreşte întărirea politicilor de reconciliere a vieţii profesionale şi private, în special prin 

sprijinirea directivei privind concediul maternal la nivel european. 

Social-democrata a fost autoarea unui raport privind feminizarea sărăciei în Uniunea Europeană, 

adoptat cu majoritate de voturi în Parlamentul European, în martie 2011. Raportul propunea o serie de 

măsuri pentru combaterea sărăciei femeilor europene, cu accent asupra categoriilor vulnerabile. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Rovana-Plumb-vicepresedintele-Organizatiei-Femei_0_781722013.html 

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Rovana-Plumb-vicepresedintele-Organizatiei-Femei_0_781722013.html


                                                        

11 

 

 

SOCIAL - SĂNĂTATE  

CEL PUŢIN 350 DE ROMÂNCE FAC ZILNIC O ÎNTRERUPERE DE SARCINĂ  

ROMÂNIA LIBERĂ, 26 SEPTEMBRIE 2012 

de FLAVIA DRAGAN 

Între 350 şi 400 de femei fac zilnic o întrerupere de sarcină în România. În acest timp, Ministerul 

Sănătăţii alocă de 10 ori mai multe fonduri pentru realizarea procedurilor de avort decât pentru 

anticoncepţionale care ar putea proteja femeile de o sarcină nedorită, avertizează un studiu dat 

publicităţii astăzi de Institutul pentru Politici Publice (IPP). 

Datele rămân îngrijorătoare şi pentru întreruperile efectuate folosind metode empirice- aşa-numitele 

"leacuri băbeşti", mai arată cercetarea "Fenomenul întreruperii sarcinilor nedorite în România. 

Radiografie şi soluţii". Astfel, 238 de avorturi provocate prin metode empirice au fost provocate între 

2006 şi 2010, 54 în 2010 şi 83 în 2011, date care reprezintă "un semnal evident al lacunelor în educaţia 

sanitară de la nivelul cuplurilor din România".  

Între 350 şi 400 de femei fac un avort zilnic în România, fapt care ne situează pe locul patru în Uniunea 

Europeană şi pe locul şase la nivel global. 450 lei este suma neoficială pe care femeile trebuie să o 

plătească medicului ginecolog (în spitalele de stat) atunci când fac un avort. 

Anual, statul român alocă, în medie, peste cinci milioane de euro pentru avorturile incomplete (avorturi 

spontane) realizate în unităţile de stat, o sumă de 10 ori mai mare decât cea de 500.000 euro alocată 

anual pentru achiziţia de mijloace contraceptive (anticoncepţionale şi prezervative), care pot preveni 

sarcinile nedorite, atrage atenţia studiul efectuat de IPP. 

"Aproximativ 500.000 euro pe an declară Ministerul Sănătăţii că alocă statul român pentru achiziţia de 

contraceptive, aceasta fiind o măsură concretă, prinsă în Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi 

Copilului pe care Ministerul Sănătăţii îl promovează anual, din 2004, de când a fost lansat, până în 

prezent. Suma trebuie raportată la un număr total de 5.373.564 de femei fertile cu vârsta între 15 ani şi 

49 ani, având astfel dimensiunea măsurilor superficiale pe care statul le ia în acest moment", 

comentează IPP măsurile luate de statul român prin programul Programul naţional pentru sănătatea 

femeii şi copilului, care reprezintă numai 0,06% din bugetul Ministerului Sănătăţii.  

"Prin comparaţie cu suma necesară pentru 103.300 de întreruperi de sarcini nedorite pe an înregistrate 

în statisticile oficiale, rezultă că statul român cheltuie anual aprox. 11 milioane de euro, în timp ce 

pentru contraceptivele care ar putea scădea în mod direct numărul femeilor aflate într‐o asemenea 

situaţie alocă de 20 de ori mai puţin, adică doar 500.000 euro. Statul român preferă să asiste pasiv la 

fenomenul îngrijorător al continuităţii numărului mare de sarcini nedorite pe ţară, în loc să se implice în 
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prevenţie, evitând astfel complicaţii la nivelul stării de sănătate a femeilor fertile", evidenţiază raportul 

IPP. 

Conform cercetării efectuate la nivel naţional, 68% dintre femeile fertile din România care fac o 

întrerupere de sarcină au vârste cuprinse între 20-34 de ani, 10% dintre fetele care fac avort au între 15 

şi 19 ani, iar 1% au sub 15 ani. 

Mai mult, 49% dintre femeile fertile din România cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani au declarat că 

nu au beneficiat niciodată de vreo formă de educaţie sexuală sau a reproducerii. 12% dintre ele cred că 

partenerul lor nu ar fi de acord ca ele să folosească anticoncepţionale, iar 27% apreciază că partenerii lor 

nu sunt interesaţi de tipul de contraceptiv pe care îl foloseşte ea. "Problema sănătăţii reproducerii nu ar 

trebui să privească exclusiv femeile, ci viaţa de cuplu, astfel încât autorităţile trebuie să ia în considerare 

o campanie publică care ar trebui demarată cât mai curând, în opinia IPP, abordând ambii parteneri", se 

arată în studiu. 

În ceea ce priveşte judeţele cu cea mai mare rată a avortului, pe primul loc este Bucureştiul, urmat de 

Timiş şi Brăila, iar cele mai puţine avorturi sunt înregistrate în Sălaj, Ilfov şi Mehedinţi. Cea mai mare rată 

de avoturi raportată la numărul total de femei fertile se înregistrează în judeţul Olt şi este de 9%. 

"În loc să ia decizii ferme care să stabilească responsabilităţi ferme la nivelul principalelor categorii de 

cadre medicale implicate, Ministerul a împărţit această responsabilitate (de o manieră care nu 

presupune asumarea răspunderii de niciunul dintre participanţi pentru disfuncţionalităţile evidente din 

România) între medicii de planning familial incluşi într‐o reţea naţională (care acoperă insuficient 

teritoriul României), anumiţi medici de familie înregistraţi în Programul Naţional respectiv medici 

ginecologi sau medici endocrinologi. Nimeni din partea statului nu pare preocupat de impactul politicilor 

în domeniu şi, pe cale de consecinţă, de măsuri care să optimizeze şi să eficientizeze folosirea de fonduri 

publice pentru ţinte naţionale cum sunt, sau ar trebui să fie, sănătatea reproducerii. (...) Autorităţile 

române nu îşi asumă responsabilitatea evaluării impactului Programelor Naţionale pe care le finanţează 

şi coordonează, o măsură poate chiar mai importantă decât decizia de iniţiere a unei asemenea politici 

publice. Până în prezent nu s‐a făcut o asemenea evaluare obiectivă, situaţia din teren arătând foarte 

clar că Ministerul a eşuat în acest moment în managementul politicii sale publice privind prevenirea 

sarcinilor nedorite în România", se arată în studiul "Fenomenul întreruperii sarcinilor nedorite în 

România". 

Problema întreruperilor de sarcină nedorită trebuie tratată cu responsabilitate, avertizează IPP,  iar 

autorităţile române trebuie să conştientizeze că politicile şi măsurile puse în practică în acest moment 

nu răspund nevoii imediate de acces la informaţii şi nici nu încurajează susţinerea serviciilor de 

planificare familială şi a programelor de sănătate. 

Avortul rămâne o chestiune controversată în România, în contextul în care, în luna martie, iniţiativa 

legislativă a politicienilor PDL Marius Dugulescu şi Sulfina Barbu privind obligativitatea consilierii  

femeilor care vor să facă o întrerupere de sarcină a iscat dezbateri aprinse în societatea civilă. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/cel-putin-350-de-romance-fac-zilnic-o-intrerupere-de-sarcina-278589.html 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/cel-putin-350-de-romance-fac-zilnic-o-intrerupere-de-sarcina-278589.html
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ZIUA MONDIALĂ A CONTRACEPŢIEI  

DIGIT TV, 27 SEPTEMBRIE 2012 

De ziua Mondială a Contracepţiei, cabinetele de planificare familială din Iaşi trag un semnal de alarmă cu 

privire la lipsa de informare a tinerilor. Cu toate că pot merge fără trimitere de la medicul de familie, 

aceștia nu merg la cabinetele de planificare familială. Judeţul Iaşi se află într-un top ruşinos al lipsei de 

informare privind metodele de contracepţie şi numărul avorturilor. 

De ziua Mondială a Contracepţiei, cabinetele de planificare familială din Iaşi trag un semnal de alarmă cu 

privire la lipsa de informare a tinerilor. Cu toate că pot merge fără trimitere de la medicul de familie, 

aceștia nu merg la cabinetele de planificare familială. Judeţul Iaşi se află într-un top ruşinos al lipsei de 

informare privind metodele de contracepţie şi numărul avorturilor. 

 

Lipsă de informare pentru femeile din mediul rural 

Medicii de planificare familială susţin că în cazul femeilor de la ţară se simte cel mai acut lipsa de 

informaţii cu privire la metodele de contracepţie. 

„Adresabilitatea la noi este foarte bună, dar mă refer mai mult la mediul urban. Avem o mare 

adresabilitate din partea elevelor şi studentelor femeile din rural sunt mai lipsite, atât de informaţii cât şi 

de mijloacele necesare deplasării, pentru că e şi asta o problemă”, a declarat Irina Caţighera, medic 

planificare familială. 

Ieşenii admit că discuţiile despre contracepţie sunt încă un subiect tabu, atât în familie, cât și la școală. 

„Mai mult de internet, pentru că gândirile sunt învechite astăzi. Şi a părinţilor şi a profesorilor”, a 

mărturisit o tănără. 

„Ştiu să folosesc, ştiu să caut informaţii despre. Nu folosesc deocamdată dar oricum nu se ştie”, a 

declarat o ieşeancă. 

Medicii afirmă că din ce în ce mai puţine femei merg la cabinetele de planificare familială. 

”Au fost şi perioada în care se apela şi mai mult la metodele contraceptive, dar a existat o perioadă în 

care numărul de consultaţii la noi a scăzut. Eu am pus acest lucru şi pe seama acestei crize, a condiţiilor 

economice mai precare. În general apelează în jur de 15-20 de femei la serviciile cabinetelor de 

planificare familială”, a mai completat Irina Caţighera, medic planificare fmailială. 

Şi biserica trage un semnal de alarmă cu privire la creşterea numărului de avorturi. 
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„Problema avortului şi a contracepţiei este o problemă foarte delicată pentru că ne implică pe toţi, 

preoţi, medici, psihologi asistenţi sociali samd. Este o problemă care apare pe umerii noştri, ai tuturora 

şi de aceea am spus că trebuie să ne pese”, a declarat preotul Cristian Florin Cristea. 

Datele referitoare la modul în care tinerii utilizează contracepţia în România sunt îngrijorătoare: mai 

mult de 60% dintre adolescenţii cu vârste între 15 şi 18 ani nu au folosit niciodată o metodă 

contraceptivă. De asemenea, până la 24% dintre femei, au ales cel puţin o dată contracepţia de urgenţă, 

iar 30% folosesc metoda calendarului. 

http://www.digi24.ro/stire/Ziua-Mondiala-a-Contraceptiei_46584 

http://www.digi24.ro/stire/Ziua-Mondiala-a-Contraceptiei_46584
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STATISTICĂ ÎNGRIJORĂTOARE. TOT MAI MULTE MAME ÎȘI PĂRĂSESC COPIII LA NAȘTERE  

DIGIT V, 26 SEPTEMBRIE 2012 

Tot mai multe mame îşi părăsesc copiii imediat după ce le dau viaţă și îi abandonează direct în 

maternitate. 

O demonstrează statisticile, care arată că numărul celor care au renunţat să-și ţină pruncii în braţe și i-au 

lăsat în grija asistentelor s-a dublat în 2011 faţă de anul precedent. 

Potrivit datelor oficiale, numai anul trecut în maternităţile din ţară au fost abandonaţi aproape 1.500 de 

bebeluși. Numărul este dublu faţă de 2010, când au fost părăsiţi și lăsaţi în grija asistentelor 742 de nou-

născuţi. 

De exemplu, în Arad, într-o singură lună, 10 mame au plecat fără să-și ia cu ele acasă pruncii pe care 

tocmai i-au născut. Statistica este dureroasă și în ceea ce privește Bihorul, unde în acest an 54 de 

bebeluși au fost abandonaţi în maternităţile din judeţ. 

Asistentele spun ca unele mame pur şi simplu aleg să fugă din spital imediat după naştere și le transmit 

că nu au condiţii ca să aibă grijă de sufletul abia venit pe lume. Bebelușii pot să stea câteva luni în 

unităţile spitaliceşti, până este găsit un asistent maternal, care să-l ia în grijă. 

http://www.digi24.ro/stire/Statistica-ingrijoratoare-Tot-mai-multe-mame-isi-parasesc-copiii-la-nastere_46315 

http://www.digi24.ro/stire/Statistica-ingrijoratoare-Tot-mai-multe-mame-isi-parasesc-copiii-la-nastere_46315
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CONDIŢII INSALUBRE LA MATERNITATEA DIN BRAŞOV. PEREŢII STAU SĂ CADĂ  PESTE 

PACIENTE 

TVR,  27 SEPTEMBRIE  

Deşi există bani de reparaţii, pacientele de la Maternitatea din Braşov au parte de condiţii insalubre. 

Doar că proiectul s-a blocat la faza de documentaţie. 

Acces la duşuri doar cu programare, grupuri sanitare împărţite de zeci de persoane şi încăperi cu pereţi 

gata să cadă. 

Acestea sunt condiţiile pe care trebuie să le îndure o parte dintre pacientele Maternităţii din Braşov, 

arată Jurnalul TVR. 

Culmea este că bani pentru reparaţii există. Doar că proiectul s-a blocat la faza de documentaţie. 

Calvarul de la Maternitate a început odată cu dezafectarea unui corp al clădirii şi restrangerea secţiei 

unde sunt tratate gravidele în termen şi lauzele. Acum, accesul la singurul duş se face numai după 

înscrierea pe o listă de aşteptare. 

Grupurile sanitare, în număr de 3, sunt insuficiente pentru cele peste 40 de paciente. 

Reabilitarea clădirii a început acum doi ani. În septembrie anul trecut toate lucrările au fost oprite 

pentru ca oficialii Ministerului Sănătăţii au descoperit că trebuie refăcută şi structura de rezistenţă a 

clădirii. 

Dar pentru asta mai sunt necesari peste şase milioane de lei. 

Până când autorităţile reuşesc să deblocheze situaţia de la maternitate, pacientele trebuie să afle din 

proprie experienţă cum este să faci duş contra-cronometru. 

http://www.tvrinfo.ro/conditii-insalubre-la-maternitatea-din-brasov-peretii-stau-sa-cada-peste-paciente_21972.html 

http://www.tvrinfo.ro/conditii-insalubre-la-maternitatea-din-brasov-peretii-stau-sa-cada-peste-paciente_21972.html
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BNR SE ÎMBRACĂ ÎN ROZ, SIMBOL AL LUPTEI ÎMPOTRIVA CANCERULUI DE SÂN! 

BUSINESS FORUM, 30 SEPTEMBRIE 2012  

LIA TĂTAR   

Luni, 1 octombrie 2012, Fundaţia Renaşterea, cu sprijinul BNR, organizează a 12-a ediţie a evenimentului 

„Iluminare în roz” - simbol al luptei împotriva cancerului de sân. Anul acesta, Palatul Băncii Naţionale a 

României, se va îmbrăca în culoarea speranţei, sub sloganul: „Sănătatea - cea mai de preţ avere!” 

Printre cei 160 de invitaţi de marcă se vor regăsi personalităţi din lumea bancară, medicală, juridică, 

academică, artistică şi ai societăţii civile, susţinători ai fundaţiei.  

Echipa Fundaţiei Renaşterea şi Andreea Esca, Ambasadorul Fundaţiei au fost gazdele recepţiei în cadrul 

căreia va avea loc o licitaţie fără strigare în vederea strângerii de fonduri pentru continuarea 

programelor fundaţiei, urmată de un elegant dineu organizat în Sala de Marmură a BNR. 

„În fiecare an, la 1 octombrie, în peste 40 de ţări se iluminează în roz clădiri reprezentative, pentru a 

reaminti femeilor ca prin control medical anual, cancerul poate fi învins. Evenimentul simbol al Fundaţiei 

Renaşterea ne oferă prilejul de a împărtăşi susţinătorilor noştri rezultatele celor 11 ani de activitate şi de 

a le transmite mulţumirile celor peste 200.000 de persoane care au beneficiat de serviciile noastre. Anul 

acesta este unul special, deoarece ne extindem activitatea de la Programul pentru Prevenirea şi 

Depistarea Precoce a Cancerului de Sân şi de Col Uterin, la probleme legate de Sănătatea Femeii în 

general”, a declarat Mihaela Geoană (foto stânga), Preşedintele Fundaţiei. 

În afară de campanii de informare, servicii medicale şi de consiliere oferite femeilor, Fundaţia 

Renaşterea îşi propune să devină un actor important în promovarea de politici publice şi iniţiative 

legislative în domeniul sănătăţii. Anul acesta, alte 5 oraşe din ţară s-au alăturat capitalei, iar lumina roz 

va transmite mesajul luptei împotriva cancerului de sân în: Bacău, Braşov, Constanţa, Petroşani şi Târgu 

Mureş. 

Centrul Medical de Excelenţă - RENAŞTEREA, a fost inaugurat în aprilie 2011 şi este specializat în 

diagnosticarea precoce a cancerului de sân şi genital. Centrul are 8 cabinete medicale, laborator modern 

de anatomopatologie şi imunohistochimie, mamograf digital de ultimă generaţie, colposcop, ecograf. 

Finanţarea, în valoare de 2,000,000 Euro, a fost asigurată prin Mecanismul Financiar SEE (Islanda, 

Liechtenstein şi Norvegia). Centrul Medical de Execelenţă - Renaşterea este prima unitate medicală din 

România care implementează şi utilizează sistemul CAD (Computer Aided Detection) ca instrument de 

asistare/second opinion în procesul de diagnosticare. Mamografiile digitale sunt arhivate şi pot fi 

transmise pentru diagnostic la distanţă sau pentru second opinion. 

În perioada 2003-2012 au fost investigate peste 27.824 de femei, efectuându-se 13.899 de ecografii, 

24.607 de mamografii şi 27.218 de consultaţii, 2.777 de femei fiind depistate cu cancer.  Unitatea Mobilă 

de Diagnostic pentru Sân şi Col Uterin este dotată cu cabinet de ginecologie şi mamograf digital. 
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De la inaugurare (martie 2008), Unitatea Mobilă s-a deplasat în 34 de comunităţi rurale şi oraşe mici, 

unde peste 16.400 de femei au beneficiat de investigaţii gratuite, fiind efectuate 14720 teste Babeş 

Papanicolau şi 8386 de mamografii şi au fost distribuite peste 20.000 de broşuri de informare privind 

sănătatea femeii. 

Premii obţinute de „Renaşterea”: „Pearl of Wisdom” (Perla Înţelepciunii) acordat de Parlamentul 

European în 2010 şi Premiul Special al Galei Societăţii Civile în 2008. 

http://www.business-forum.ro/in-exclusivitate/sub-lupa/62629-bnr-se-imbrac-in-roz-simbol-al-luptei-impotriva-cancerului-de-san.html 

http://www.business-forum.ro/in-exclusivitate/sub-lupa/62629-bnr-se-imbrac-in-roz-simbol-al-luptei-impotriva-cancerului-de-san.html
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PIAŢA MUNCII  

DISCRIMINARE ÎNTRE SEXE: FEMEILE CÂŞTIGĂ  MAI PUŢIN 

THE MONEY CHANNEL, 26 SEPTEMBRIE 2012 

Discriminare uriaşă pe piaţa muncii. Femeile sunt plătite lunar cu aproximativ 10% mai puţin decât 

bărbaţii, arată datele comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Diferenţele sunt mai mari odată cu 

vârsta sau cu gradul de educaţie. Acest lucru înseamnă că femeile din România pierd anual 2,9 miliarde 

de lei doar fiindcă nu sunt bărbaţi. 

Discriminarea în funcţie de sex este ilegală, însă datele comunicate de Institutul Naţional de Statistică 

sugerează că angajatorii nu ţin cont de acest aspect. 

 În luna octombrie 2010, femeile au câştigat cu 9,3% mai puţin decât bărbaţii. La nivel european, însă, 

diferenţa de plată dintre sexe este de peste 16%, ceea ce înseamnă că România are o situaţie relativ 

bună în comparaţie cu celelalte state membre.  

 Cele mai mici diferenţe între salariile femeilor şi bărbaţilor sunt în cazul tinerilor de până în 24 de ani. În 

această categorie de vârstă, femeile câştigă cu doar 35 de lei mai puţin decât bărbaţii. Odată cu 

înaintarea în vârstă, ecartul dintre sexe se majorează, iar la vârstnici, diferenţa ajunge la 168 de lei pe 

lună. 

 Se remarcă o diferenţă şi când se ţine cont de pregătirea profesională. Bărbaţii cu nivel de educaţie 

superior câştigă cu peste 400 de lei mai mult pe lună decât femeile. Pe categorii de slujbe, diferenţele 

cele mai mari sunt în activităţile de servicii, unde bărbaţii câştigă cu 46% mai mult decât sexul opus, şi în 

industria prelucrătoare, cu 31% mai mult. În termeni nominali, în industria financiară, diferenţa de câştig 

ajunge şi la 1.000 de lei pe lună. 

 Deosebirile se traduc în sume uriaşe, dacă ţinem cont că România are 1,9 milioane de femei pe piaţa 

muncii. Ele câştigă cu 2,9 miliarde de lei anual mai puţin decât bărbaţii. 

http://www.money.ro/discriminare-intre-sexe--femeile-castiga-mai-putin_1229502.html 

http://www.money.ro/discriminare-intre-sexe--femeile-castiga-mai-putin_1229502.html
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MASS - MEDIA 

SCANDAL LA REALITATEA TV: ÎNSĂRCINATĂ, OANA DOBRE DĂ ÎN JUDECATĂ 

TELEVIZIUNEA 

RTV , 28 SEPTEMBRIE 2012 

Realizatorul TV, Oana Dobre, anunţă că dă în judecată postul Realitatea TV pentru că îi încalcă 

drepturile. Jurnalista scrie pe Facebook că televiziunea refuză să îi plătească salariul de pe cartea de 

muncă, dar nu are de gând să-şi dea demisia de la Realitatea TV. Ea mărturiseşte că este însărcinată, iar 

legea o apără de intervenţii ale angajatorului în contract în această perioadă. 

"Raman, cel putin deocamdata, la Realitatea Tv. Dar o dau in judecata. Pentru ca refuza sa imi plateasca 

salariul de pe cartea de munca. De ce refuza? Probabil pentru ca si eu am refuzat sa negociez cu doamna 

Dana Ionescu. De ce am refuzat? Din doua motive: primul ar fi ca sunt insarcinata si legea romana ma 

apara de orice interventii ale angajatorului in contract in aceasta perioada. De ce nu demisionez? Pentru 

ca angajatorul Realitatea Tv imi datoreaza legal sprijinul birocratic pentru perioada prenatala. 

Angajatorul a fost notificat de situatia mea mea inca din a doua luna de sarcina", scrie pe Facebook 

jurnalista. 

Oana Dobre spune că al doilea motiv pentru care refuză modificarea salariului este că nu a înţeles "nici 

până acum calitatea oficiala in care doamna Ionescu renegociaza salarii". 

 "In urma cu doua saptamani, m-a invitat la o intalnire in acest scop si, la cele doua obiectii ale mele, mi-

a raspuns si ea cu doua idei destul de diferite: prima, ca ar fi bine sa nu ma astept sa imi mai iau salariul. 

A doua, ca statia isi doreste in continuare foarte mult sa ramanem prieteni si chiar sa continui sa vin in 

studio. I-am multumit politicos pentru oferta de prietenie, dar am preferat sa merg la avocat. Stiu ca 

abuzul angajatorului va continua si ca nu am prea multe sanse sa-mi vad banii cuveniti prea curand. Dar 

prefer sa aleg in continuare drumul drept in locul unei "coabitari" cu note dubioase de subsol", scrie 

jurnalista. 

http://www.rtv.net/scandal-la-realitatea-tv-oana-dobre-da-in-judecata-televiziunea-pentru-ca-ii-incalca-drepturile_46513.html#ixzz27tZAjyqd 

http://www.rtv.net/scandal-la-realitatea-tv-oana-dobre-da-in-judecata-televiziunea-pentru-ca-ii-incalca-drepturile_46513.html#ixzz27tZAjyqd
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AUDIENŢE ÎN MOCIRLĂ.  CINE-O APĂRĂ PE IOANA TUFARU, FEMEIA CARE A SLĂBIT 120 DE 

KG, DE BĂTAIA DE JOC  A LUI CAPATOS 

EVENIMENTUL ZILEI, 27 SEPTEMBRIE 2012 

După ce a fost pozată în costum de baie, fiica Andei Călugăreanu şi a actorului Dan Tufaru a fost 

îmbrăcată în rochie de mireasă. Moderatorul emisiunii un "Un Show Pacatos" o făcea, aseară, pe 

peţitorul, nu înainte de a se lăuda cu audienţa fabuloasă pe care a avut-o când a prezentat-o pe Ioana în 

nişte imagini dizgraţioase. Femeia a slăbit 120 de kg. Chiar şi unii dintre invitaţi l-au pus la zid: aşa ceva 

nu se face. 

 Invitată iar la emisiunea un "Un Show Pacatos", Ioana Tufaru a venit îmbrăcată în rochie de mireasă. 

Moderatorul emisiunii, Dan Capatos, se străduia să nu izbucnească în râs şi a anunţat că, marţi seara, 

când Ioana a dansat la bară, a"spulberat" concurenţa. Mai mult, când Ioana a spus că-i preferatul ei, 

Capatos şi-a pus mâinile la ochi. 

Reamintim că, în 2009, femeia cântărea aproape 215 kg. După o operaţie de micşorare a stomacului a 

ajuns la 90 de kg, prilej pentru moderatorii emisiunilor de cancanuri s-o pozeze aproape dezbrăcată şi să 

exploateze imaginile dizgraţioase cu ea. Oricât s-au străduit invitaţii să-i explice lui Dan Capatos că nu 

găsesc nimic amuzant în emisiunea lui şi că Ioana, despre care apropiaţii spun că ar avea probleme de 

comportament, a greşit enorm că a acceptat să-şi arate formele inestetice , Capatos a ţinut-o pe-a 

lui:"Ioana trebuie să-şi recapete încrederea în ea". 

Într-o intervenţie telefonică, Dan Negru - colegul de trust al lui Capatos - i-a dat şi el un sfat 

femeii:"Ioana, gândeşte-te de două ori când vrei să mai faci astfel de excentrităţi". 

Ioana Tufaru are 33 de ani şi este fiica interpretei Andei Călugăreanu şi a actorului Dan Tufaru. Mama a 

murit în 1992, iar tatăl - în 2002. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/AUDIENE-N-MORCIL-Cine-o-apr-pe-Ioana-Tufaru-de-btaia-de-joc-a-lui-Capatos-1002760.html#ixzz27yvBdMt1   

http://www.evz.ro/detalii/stiri/AUDIENE-N-MORCIL-Cine-o-apr-pe-Ioana-Tufaru-de-btaia-de-joc-a-lui-Capatos-1002760.html#ixzz27yvBdMt1
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ECONOMIE 

PARLAMENTARII EUROPENI VOR MAI MULTE FEMEI LA CONDUCEREA BCE 

ZIARE.COM, 26 SEPTEMBRIE 2012 

Parlamentarii Uniunii Europene intentioneaza sa-si foloseasca prerogativele pentru a modela viitoarea 

autoritate de supraveghere bancara din zona euro, prin numirea a cel putin unei femei la conducerea 

Bancii Centrale Europene. 

Membrii Palamentului European, alaturi de cei ai Comisiei Uem insista ca statele membre sa numeasca 

si femei in Consiliul Executiv al BCE, din care fac parte in prezent sase barbati, scrie Chicago Tribune. 

"Am remarcat ca nominalizarile statelor membre ale UE pentru unele dintre cele mai importante 

institutii sunt ingrozitor de monotone", spun parlamentarii europeni intr-o scrisoare adresata guvernelor 

statelor membre. 

Membrii consiliului executiv al BCE sunt numiti de sefii guvernelor din zona euro. Parlamentul European 

nu are drept de veto in ceea ce priveste numirile, dar poate interoga candidatii in cadrul unor audieri 

publice. 

Consiliul de guvernare al BCE este format din 23 de membri, respectiv cei sase membri ai consiliului 

executiv si guvernatorii bancilor centrale din tarile membre ale zonei euro. 

La inceputul acestei luni, membrii Parlamentului European au amanat pe termen nelimitat numirea 

luxemburghezului Yves Mersch in consiliul executiv al BCE, protestand astfel impotriva sistemului care, 

in opinia parlamentarilor, discrimineaza femeile. 

http://www.ziare.com/economie/zona-euro/parlamentarii-europeni-vor-mai-multe-femei-la-conducerea-bce-1192409 

http://www.ziare.com/economie/zona-euro/parlamentarii-europeni-vor-mai-multe-femei-la-conducerea-bce-1192409
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CORINA CREŢU CERE COMISIEI EUROPENE ADOPTAREA UNOR COTE OBLIGATORII PENTRU 

REPREZENTAREA FEMEILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERILOR 

EUROPENE 

AGERPRES, 27 SEPTEMBRIE 2012 

Europarlamentarul Corina Creţu, vicepreşedintele Grupului Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul 

European, a cerut preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, sa respingă iniţiativa a noua 

state membre de a bloca creşterea numărului de femei din cadrul structurilor de conducere ale 

întreprinderilor europene. In scrisoarea cosemnata cu Hannes Swoboda, liderul Grupului Socialist, 

Corina Creţu si-a exprimat susţinerea fata de iniţiativa legislativa a Comisiei Europene de promovare a 

drepturilor femeilor. 

'Ne străduim de aproape un deceniu sa impulsionam reprezentarea femeilor în structurile de conducere 

ale întreprinderilor. Parlamentul European a oferit întregul suport Comisiei in dialogul cu întreprinderile 

cotate la bursa, pentru a le determina să sporească în mod voluntar numărul femeilor din consiliile de 

administraţie. În ciuda acestor apeluri, autoreglementarea nu a avut, până acum, rezultate 

satisfăcătoare. De aceea, suntem nevoiţi sa apelam la constrângeri legislative', a declarat 

vicepreşedintele socialist pentru egalitatea de gen. 

Europarlamentarul Corina Creţu a subliniat importanta respectării egalităţii de gen in contextul socio-

economic actual: 'Femeile reprezintă doar 14% din numărul membrilor din structurile de conducere ale 

companiilor listate la bursă, iar diferenţa de remunerare în Europa este, în medie, de 16,4% între femei 

si bărbaţi, conform statisticilor. In contextul socio-economic actual, creşterea numărului de femei din 

structurile de conducere ar conduce la o intensificarea a competitivităţii, îmbunătăţirea performantelor 

financiare ale companiilor, creştere economica şi, nu in ultimul rând, respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului.' 

Vicepreşedintele Comisiei pentru Dezvoltare şi-a exprimat, de asemenea, regretul privind poziţia 

neconstructiva a unor state membre. 'Exista tari membre precum Franţa, Belgia, Italia, Olanda, Spania, 

dar şi ţări din afara Uniunii Europene, precum Norvegia şi Islanda, care au înţeles importanţa prezenţei 

femeilor în consiliile de administraţie. Cu toate acestea, ne confruntam astăzi cu obstacolele ridicate de 

Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Ungaria, Lituania, Malta, ţările de Jos, Suedia, Slovenia şi Regatul 

Unit', a menţionat Corina Creţu.  

Europarlamentarul roman a cosemnat scrisoarea adresata preşedintelui Jose Manuel Barroso, împreuna 

cu preşedintele Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, 

Hannes Swoboda, preşedinta Organizaţiei de Femei a Socialiştilor Europeni, Zita Gurmai, vicepreşedinta 

grupului de lucru 'Europa Cetăţenilor', Sylvie Guillaume, si coordonatorul socialist din Comisia pentru 

drepturile femeilor si egalitatea de gen, Britta Thomsen. 
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ECONOMISTELE GÂNDESC ALTFEL DECÂT ECONOMIŞTII  

TOTB, 25 SEPTEMBRIE 2012 

Ann Mari May, profesoară de economie la Universitatea din Nebraska, a făcut un studiu pe membrii şi 

membrele Asociaţiei Economiştilor din America pentru a vedea dacă există diferenţe de gândire între 

aceştia.  

Diferenţele au fost clare şi interesant e că distribuţia lor pe genuri corespunde viziunilor economioce ale 

dreptei şi stângii tradiţionale: 

Economiştii bărbaţi consideră, în medie, că guvernul regularizează excesiv economia; sunt pentru 

reducerea taxelor; sunt împotriva acordării de către angajatori a asigurărilor medicale pentru angajaţi. 

Femeile se află la polul opus – sunt mai multe economiste (cu 41%)  în favoarea taxării progresive şi mai 

multe (cu 32%) care cred în distribuirea mai egalitară a veniturilor. 

Autoarea studiului recomandă ca economistele să fie cooptate în număr mai mare în cercurile care 

propun politici publice, pentru un echilibru mai mare al perspectivelor. 

http://totb.ro/economistele-gandesc-altfel-decat-economistii 

  

http://totb.ro/economistele-gandesc-altfel-decat-economistii
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INTERNAŢIONAL  

VA FI INTERZISĂ PROSTITUŢIA ÎN FRANŢA?  

RFI, 25 SEPTEMBRIE 2012 

REUTERS/Regis Duvignau 

Franţa va lansa o dezbatere ce vizează interzicerea celei mai vechi meserii din lume: prostituţia. În 

acelaşi timp, în Spania se fac cursuri pentru prostituţie şi e perfect legal. Dezbaterea naşte extrem de 

multe controverse, criticii interzicerii prostituţiei arătând că o asemenea măsură ar duce doar la 

înmulţirea reţelelor de crimă organizată. 

Guvernul francez vrea să organize o consultare importantă pentru “abolirea” prostituţiei. Una dintre 

soluţiile avansate este incriminarea clientului. Cu alte cuvinte, cei care plătesc pentru asemenea servicii 

vor fi pasibili şi pedeapsă cu închisoare, relatează “The Guardian”. 

Prostituţia nu a reprezentat un punct important în campania prezidenţială din Franţa, dar acum în 

schimb este o problemă tot mai des adusă în discuţie de noul Guvern socialist al lui Francois Hollande. În 

iunie, ministrul pentru Drepturile Femeilor, Najat Vallaud-Belkacem , a anunţat nici mai mult, nici mai 

puţin decât că vrea "abolirea prostituţiei" în Franţa şi Europa. "Obiectivul meu şi al Partidului Socialist 

(PS) este de a vedea prostituţia dispărând", declara ea. 

Parlamentul anterior a adoptat deja o rezoluţie vizând "o societate fără prostituţie", însă subiectul 

dezbaterii actuale este dacă Guvernul poate "elibera" societatea de sexul contracost, mai scrie “The 

Guardian”, preluat de Mediafax. Dezbaterea îi implică pe intelectuali, iar prostituatele au ieşit pe stradă, 

acuzând Guvernul de "paternalism moralist" şi că utilizează subiectul pentru a se distanţa de "paria" 

Dominique Strauss-Kahn. Socialistul, care anul trecut încă era văzut ca potenţial câştigător al 

prezidenţialelor, este investigat în Franţa în cadrul unei dosar de proxenetism. 

Guvernul estimează că în Franţa există aproximativ 20.000 de prostituate, dintre care între 5.000 şi 

8.000 numai la Paris. Potrivit unui raport parlamentar de anul trecut, realizat de un parlamentar de 

dreapta şi unul socialist, care au propus incriminarea clientului, aproximativ 90% dintre prostituatele de 

pe stradă sunt străine, iar majoritatea sunt victime ale traficului sexual. 

Reţelele de crimă organizată sunt în creştere, inclusiv cele care au legături cu România. Statul este supus 

unor presiuni "să facă mai mult" împotriva traficului şi sclaviei sexuale. Unele grupuri de sprijin afirmă că 

femeile-victime ale traficului de fiinţe umane care cooperează cu autorităţile şi îi denunţă pe autorii 

abuzurilor la care sunt supuse nu primesc susţinere şi protecţie suficiente. 
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În Europa există doar câteva ţări în care cei care apelează la prostituate riscă închisoarea. În 1999, 

Suedia a devenit prima, fiind urmată de Norvegia şi Islanda. În prezent, socialiştii francezi se inspiră din 

legislaţia Marii Britanii. Acolo, prostituţia în sine nu este interzisă, dar activităţile ce au legătură sunt 

incriminate, de pildă proxenetismul, cumpărarea de servicii sexuale de la minori sau solicitarea unor 

asemenea servicii în public. Bordelurile au fost scoase în afara legii din 1946. 

În schimb, în Germania prostituţia este legală şi reglementată municipal, bordelurile din Spania, de lângă 

frontiera cu Franţa sunt frecventate de clienţi francezi.Iar unele zone ale Spaniei sunt împânzite cu afişe 

ce promit cursuri de profesionalizare a prostituatelor. 

În plus, “profesorii” promit doritorilor de ambe sexe că după un asemenea curs îşi vor găsi de lucru 

imediat. Cursul costă 100 de euro. Înmulţirea acestor activităţi este îngrijorătoare în contextul în care 

şomajul este de aproape 25% în Spania. Activităţile sunt însă perfect legale pentru moment: o anchetă 

judiciară iniţiată de regiunea Valencia a stabilit că nu e vorba de proxenetism şi că asemenea cursuri 

sunt perfect legale. 

http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/va-fi-interzisa-prostitutia-franta 

http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/va-fi-interzisa-prostitutia-franta
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TRAFICUL DE PERSOANE ÎN COLIMATORUL CELOR DE LA BRUXELLES 

PRESS EUROPE, 26 SEPTEMBRIE 2012 

"Traficul de persoane este sclavagismul epocii noastre": comisarul european pentru Afaceri Interne, 

Cecilia Malmström, este convins, după ce a lansat o consultare între ţările UE pentru a aplica planul în 

cinci puncte adoptat în luna iunie de către Comisie, scrie Corriere della Sera. 

Potrivit executivului de la Bruxelles, profitul generat de traficul de persoane în interiorul UE reprezintă 

mai multe zeci de milioane de euro pe an, fiind a doua sursă de venit pentru organizaţiile criminale, 

după droguri. 76 % din victime sunt femei, originare în principal din România şi Bulgaria, care sunt 

convinse ulterior să se prostitueze. O cifră în creştere căci, explică Malmström, "criza economică a 

fragilizat şi mai mult aceste victime". 

Strategia Comisiei doreşte armonizarea definiţiilor traficului de persoane, ca şi a pedepselor şi a 

procedurilor de asistanţă acordată victimelor, în toate ţările UE. Un proces complicat, din cauza 

diferenţelor culturale şi normative între ţările membre, aminteşte Corriere: 

În anumite ţări, cum ar fi Suedia comisarului Malmström, a cumpăra activităţile sexuale este un delict 

(dar nu vânzarea), în altele, cum ar fi Olanda, bordelurile sunt legale. 

http://www.presseurop.eu/ro/content/news-brief/2762041-traficul-de-persoane-colimatorul-celor-de-la-bruxelles 

http://www.presseurop.eu/ro/content/news-brief/2762041-traficul-de-persoane-colimatorul-celor-de-la-bruxelles
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AMNESTY INTERNATIONAL INTERVINE ÎN CAZUL ASSANGE 

ADEVĂRUL, 28 SEPTEMBRIE 2012  

Autor: Ana-Maria Vieru  

Suedia, care a emis un mandat de arestare pe numele lui Julian Assange, ar trebui să îi ofere asigurări că 

nu va fi extrădat către Statele Unite în cazul în care acceptă să meargă la Stockholm pentru a fi 

interogat, a apreciat Amnesty International (AI) joi, relatează AFP. 

Fondatorul site-ului WikiLeaks s-a refugiat începând de la 19 iunie în sediul Ambasadei Ecuadorului din 

Londra cu scopul de a se sustrage unei extrădări către Suedia în cadrul unui caz de viol şi agresiune 

sexuală presupuse. 

El afirmă că se teme că va fi extrădat ulterior către Statele Unite, unde va fi judecat pentru spionaj din 

cauza divulgării pe WikiLeaks a sute de mii de telegrame militare şi diplomatice ameriane. 

"Autorităţile suedeze ar trebui să ofere Marii Britanii şi lui Julian Assange asigurarea că în cazul în care 

părăseşte sediul Ambasadei Ecuadorului şi acceptă să meargă în Suedia (...), el nu va fi extrădat către 

Statele Unite în legătură cu scandalul WikiLeaks", a apreciat Amnesty International într-un comunicat. 

"În primul rând, acest lucru ar permite o ieşire din impasul actual, iar ulterior se poate spune că va face 

dreptate femeilor care îl acuză de agresiuni sexuale", a subliniat Nicola Duckworth, directorul pentru 

Cercetare din cadrul organizaţiei nonguvernamentale (ONG) pentru apărarea drepturilor omului cu 

sediul la Londra. 

"Este vital ca statele să arate că tratează cu cea mai mare seriozitate acuzaţiile de violenţe sexuale şi că 

respectă totodată drepturile reclamantelor şi persoanei acuzate", a subliniat el. 

Amnesty recunoaşte că nu are "dovezi că Suedia plănuieşte să îl extrădeze pe Assange către Statele 

Unite", dar organizaţia apreciază că "transferul lui Julian Assange în Statele Unite în circumstanţele 

actuale ar putea să îl expună unui risc real de încălcare gravă a drepturilor omului". 

Ea evocă în special "posibilitatea ca drepturile sale de exprimare să fie încălcate şi riscul ca el să fie 

încarcerat în condiţii contrare regulilor care interzic tortura şi orice tratament crud, inuman sau 

degradant". 

Londra, care intenţionează să respecte mandatul de arestare suedez, şi Quito, care i-a acordat azil politic 

lui Assange, nu au ajuns la un acord cu privire la cazul acestuia în cursul unei întâlniri a miniştrilor de 

Externe din cele două ţări, joi, la New York, în cadrul Adunării Generale a ONU. 
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Pe de altă parte, Guvernul ecuadorian a apreciat joi că Marea Britanie ar putea să elibereze un permis de 

liberă trecere fondatorului WikiLeaks, refugiat în sediul ambasadei sale de la Londra, în virtutea unui 

tratat de extrădare încheiat între cele două ţări în secolul al XIX-lea. 

Acest tratat, semnat la 20 septembrie 1840, permite "să se demonstreze Marii Britanii că poate să 

elibereze un permis de liberă trecere", a declarat ministrul ecuadorian de Externe Ricardo Patiño pentru 

postul latino-american Telesur. 

Textul "prevede că nicio persoană nu va fi extrădată dacă infracţiunea vizată nu are caracter politic", 

precizează Patiño, subliniind că l-a informat în acest sens pe omologul său britanic William Hague, în 

cadrul Adunării Generale a ONU, la New York. 

Hague "a recunoscut validitatea acestui acord, chiar dacă interpretarea sa diferă" de cea ecuadoriană, a 

adăugat şeful diplomaţiei ecuadoriene, anunţând o viitoare întâlnire, dar fără să precizeze o dată. 

Londra şi Quito au subliniat joi că nu au ajuns la o soluţie în cazul Assange, în urma reuniunii celor doi 

miniştri la New York. 

Ecuadorul, care împărtăşeşte temerea lui Assange că acesta ar putea să fie extrădat de Suedia către 

Statele Unite, i-a acordat azil politic la 16 august, însă Marea Britanie refuză să îl lase să părăsească în 

libertate misiunea diplomatică. 

Patiño a apreciat totodată drept un "pas important" faptul că Australia a "prospus să se ocupe de 

problema sănătăţii" lui Assange, lucru care a fost de asemenea evocat, potrivit acestuia, în cadrul 

reuniunii sale cu ministrul britanic de Externe. 

http://www.adevarul.ro/international/Amnesty-International-intervine-cayul-Assange_0_782321888.html 

http://www.adevarul.ro/international/Amnesty-International-intervine-cayul-Assange_0_782321888.html
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ELVEŢIA NU INTERZICE  PORTUL VĂLULUI ISLAMIC 

EVENIMENTUL ZILEI, 28 SEPTEMBRIE 2012 

Autor:  Paul Ciocoiu 

Elveţia nu va interzice portul în locurile publice a veşmintelor care acoperă integral sau o mare parte a 

feţei, a decis astăzi Parlamentul de la Berna. 

Consiliul Naţional (camera inferioară a Parlamentului) a votat împotriva propunerii de interzicere a 

vălului integral, precum burqa sau niqabul, în locurile publice, cu 93 de voturi ''împotrivă'' şi 87 

''pentru''. Consiliul Landurilor (camera superioară) respinsese deja proiectul în martie. 

Parlamentarul majorităţii Hugues Hipthold a calificat măsura drept ''excesivă''. 

''În prezent, în Elveţia, portul acestui fel de veşminte din motive religioase nu pune probleme reale în 

viaţa cotidiană, această practică fiind puţin curentă în cadrul comunităţii musulmane din Elveţia. Dacă 

portul niqabului sau al burqa ar fi interzis, aceasta ar avea consecinţe nefaste asupra integrării femeilor 

musulmane în Elveţia'' , a declarat Hugues Hipthold, citat de Agerpres. 

Partizanii proiectului estimează că el ar contribui la promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei, precum 

şi la integrarea socială a femeilor. 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/Elveia-nu-interzice-portul-vlului-islamic-1002985.html#ixzz27yuE09iB   

http://www.evz.ro/detalii/stiri/Elveia-nu-interzice-portul-vlului-islamic-1002985.html#ixzz27yuE09iB
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DISCIPLINELE INTERZISE FEMEILOR DIN IRAN . CE CONSIDERĂ IRANIENII CĂ NU 

"CORESPUNDE NATURII FEMININE" 

ROMÂNIA LIBERĂ, 25 SEPTEMBRIE 2012 

Noul an universitar în Iran, care a început la 23 septembrie, a adus o serie de surprize neplăcute femeilor 

iraniene. Astfel, cele circa 30 de universităţi din ţară au pus la index 80 de discipline ca materie de studiu 

pentru femei, pe motiv că nu ar "corespunde naturii feminine" între acestea numărându-se fizica 

nucleară, informatica, ingineria chimică şi literatura engleză, conform thefeministwire.com, citat de 

realitatea.net 

Autorităţile au explicat, de asemenea, această interdicţie prin rata natalităţii în scădere, având în vedere 

că majoritatea studenţilor de la universităţile din Iran este constituită din tinere studioase care, în loc să 

se mărite şi să facă copii, stau în laboratoare şi studiază fizica nucleară, ori în biblioteci consacrându-se 

studiului literaturii engleze. 

După cum sublinia cu ceva timp în urmă laureata premiului Nobel Shirin Ebadi, "deşi revoluţia din 1979 

în Iran este numită adeseori revoluţie islamică, în realitate a fost o revoluţie a bărbaţilor împotriva 

femeilor.(...) Ne-au aruncat cu 1400 de ani în urmă bărboşii islamişti", spunea ea. 

Cu toate acestea, în domeniul educaţiei, remarcă unii observatori, femeile iraniene au cules din plin 

roadele revoluţiei din 1979, cel puţin până recent. Numărul tinerelor studente a crescut de la an la an, ca 

să ajungă în prezent la 60% din totalul studenţilor. Experţi occidentali întrevăd un subtext politic al 

deciziei, relevând că tinerele de la instituţiile de învăţământ superior din Iran au o poziţie socială foarte 

activă în ultimul timp. În protestele din 2009, cel mai activ segment al manifestanţilor a fost constituit 

din tinere studente. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/disciplinele-interzise-femeilor-din-iran-ce-considera-iranienii-ca-nu-corespunde-naturii-

feminine-278374.html 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/disciplinele-interzise-femeilor-din-iran-ce-considera-iranienii-ca-nu-corespunde-naturii-feminine-278374.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/disciplinele-interzise-femeilor-din-iran-ce-considera-iranienii-ca-nu-corespunde-naturii-feminine-278374.html
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ARABIA SAUDITĂ BLOCHEAZĂ O MIE DE FEMEI NIGERIENE VENITE LA PELERINAJ 

ADEVĂRUL, 27 SEPTEMBRIE 2012 

Autor: Dorina Călin  

Arabia Saudită blochează de duminică la Jeddah intrarea a o mie de femei nigeriene venite la pelerinajul 

de la Mecca, deoarece ele nu sunt însoţite de bărbaţi, au anunţat, miercuri, autorităţile din Nigeria. 

171 de femei s-au înapoiat în Nigeria cu un zbor, miercuri, dar au mai rămas încă aproximativ o mie de 

nigeriene reţinute pe aeroportul din Jeddah. Discuţii sunt în curs între cele două ţări pentru a rezolva 

problema, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei naţionale pentru pelerinaj din Nigeria, Umar Bala. 

Autorităţile saudite cer ca femeile să fie însoţite de un "mahram", un bărbat cu autoritate legală, scrie 

Agerpres. 

Aproximativ trei milioane de musulmani din întreaga lume au efectuat anul trecut pelerinajul de la 

Mecca, unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului, menţionează AFP. 

Nigeria are o populaţie de 160 de milioane de locuitori, dintre care în jur de jumătate sunt musulmani. 

http://www.adevarul.ro/international/orientul_mijlociu/Arabia_Saudita_blocheaza_o_mie_de_femei_nigeriene_venite_la_pelerinaj_0_781721

823.html

http://www.adevarul.ro/international/orientul_mijlociu/Arabia_Saudita_blocheaza_o_mie_de_femei_nigeriene_venite_la_pelerinaj_0_781721823.html
http://www.adevarul.ro/international/orientul_mijlociu/Arabia_Saudita_blocheaza_o_mie_de_femei_nigeriene_venite_la_pelerinaj_0_781721823.html
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JUSTIŢIE  

DOI POLIŢIŞTI AU FOST TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ PENTRU FAVORIZAREA  UCIGAŞULUI 

STUDENTEI JAPONEZE 

TVR INFOR, 25 SEPTEMBRIE 2012  

Un ofiţer de la Poliţia oraşului Otopeni este acuzat de fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale, 

uz de fals şi favorizarea infractorului, într-o cauză de viol în care este implicat Nicolae Vlad, suspectul de 

uciderea studentei japoneze. Omul legii a falsificat semnăturile martorilor şi a inserat declaraţii fictive 

ale victimei. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi un agent de la Poliţia comunei Baloteşti. 

Un ofiţer de poliţie judiciară din oraşul Otopeni a fost trimis în judecată pentru favorizarea infractorului 

Nicolae Vlad, în cazul uciderii studentei japoneze, lângă Bucureşti, anunţă Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie într-un comunicat remis TVRinfo.ro. 

Procurorii în acuză pe Gică Ştefănache de fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi 

favorizarea infractorului, fapte "comise de învinuit în instrumentarea unui dosar penal înregistrat pe 

rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea", se arată în comunicat. 

Cauza investigată Ştefănache "avea ca obiect infracţiunile de viol, violare de domiciliu şi distrugere 

săvârşite de Vlad Nicolae împotriva părţii vătămate P.S., inculpat cercetat în prezent, în stare de arest 

preventiv şi în dosarul, cunoscut generic sub denumirea de „cazul studentei japoneze ucise” 

instrumentat de procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie", se mai arată în informarea procurorilor. 

Anchetatorii au descoperit că poliţistul "a inserat în cuprinsul unui proces-verbal de consemnare a unei 

declaraţii orale a părţii vătămate P. S. (proces-verbal pe care ofiţerul de poliţie l-a întocmit şi semnat) 

menţiuni necorespunzătoare realităţii" şi a falsificat semnăturile de la rubricile „Martor asistent” şi 

„Persoana audiată”, după care a folosit acest înscris fals pentru a fundamenta propunerea de 

neîncepere a urmăririi penale în dosarul respectiv. 

Tot marţi s-a cerut urmărirea penală faţă de agentul Ionuţ-Lucian Staicu de la Poliţia comunei Baloteşti, 

pentru "infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată şi favorizare 

a infractorului, în formă continuată. 

Obiectul acestei cauze, respectiv infracţiunile de violare de domiciliu sesizate în mod repetat săvârşite 

împotriva părţii vătămate P.S., fapte pentru care învinuitul nu s-a sesizat din oficiu, are legătură cu 

dosarul cunoscut generic sub denumirea de „cazul studentei japoneze ucise” instrumentat de procurori 

ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie", se arată într-un comunicat al Parchetului General, remis TVRinfo.ro. 
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Din ancheta procurorilor a rezultat că agentul, "fiind sesizat, în mod repetat, în cursul lunilor iunie-iulie 

2010, inclusiv prin serviciul de urgenţă 112, cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de violare de 

domiciliu împotriva părţii vătămate P.S. (persoană în vârstă de 75 de ani, persoană imobilizată la pat, 

care locuia singură) comise pe timp de noapte, infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în 

mişcare din oficiu, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, neîndeplinindu-şi obligaţia 

legală de a se sesiza din oficiu". 

În acest context, agentul Ionuţ Lucian-Staicu "a împiedicat tragerea la răspundere penală a autorului 

acestor infracţiuni", mai arată procurorii. 

La 18 august, cadavrul japonezei Yurika Masuno a fost găsit acoperit cu frunze, iar la circa 60-70 de metri 

distanţă a fost descoperită şi valiza victimei. 

La 19 august, Nicolae Vlad a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. 

La câteva zile după crimă, autorităţile au început controale la taxiurile din zona aeroportului. 

Cazul studentei japoneze ucise a făcut "victime" în rândul anchetatorilor. Corpul de control al MAI a 

făcut verificări în cadrul Inspectoratului Judeţean Ilfov care au scos la iveală deficienţe grave în 

anchetarea unor crime în serie comise de Nicolae Vlad. Printre cei cercetaţi se află şi şeful IPJ Ilfov. 

 

Nicolae Vlad, cercetat pentru alte omoruri 

Pe 1 martie 2012, în jurul orei 20.30, Nicolae Vlad a forţat uşa şi a intrat în locuinţa victimei A.A. 

(persoană în vârstă de 85 de ani, care locuia singură într-o casă din Bucureşti), după care, prin violenţă, a 

deposedat-o de mai multe bunuri (bani şi alimente) şi a întreţinut acte sexuale cu aceasta. După 

agresiune, victima a rămas spitalizată până la data de 14 aprilie, când a decedat. 

Nicolae Vlad mai este cercetat şi pentru uciderea în august 2012 a unei femei în vârstă de 74 de ani, la 

care a intrat tot prin efracţie, în locuinţa ei din Baloteşti, şi a obligat-o să întreţină relaţii sexuale. 

Apoi a ucis-o prin asfixie mecanică, realizată prin comprimare cervicală (sugrumare) şi toracală. 

După ce a ucis-o, Nicolae Vlad a dezbrăcat-o de cămaşa de noapte şi alte obiecte de vestimentaţie pe 

care le-a introdus într-o găleată aflată în baia locuinţei (unde au fost găsite cu prilejul cercetării la faţa 

locului). 

"Acţionând cu intenţia de a simula un accident casnic şi de a şterge, astfel, urmele care puteau duce la 

concluzia că victima fusese ucisă şi la identificarea sa ca autor al faptelor,Vlad Nicolae a deschis gazul de 

la aragazul din bucătărie, scoţând din priză ştecherul detectorului de gaze, după care a părăsit locuinţa", 

se arată într-o informare a anchetatorilor. 

http://m.tvrinfo.ro/article/21847 

http://m.tvrinfo.ro/article/21847
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MEMBRII UNEI REŢELE DE HOŢI CE EXPLOATAU  FETE DIN EUROPA DE EST AU FOST 

ARESTAŢI ÎN FRANŢA Ş I BELGIA 

MEDIAFAX, 29 SEPTEMBRIE 2012 

Şaisprezece persoane suspectate că făceau parte dintr-o reţea internaţională de hoţi bazată pe 

exploatarea fetelor au fost arestate marţi în Franţa, Belgia şi Germania, a transmis joi jandarmeria din 

Lille (nord). 

Joi, aceste 16 persoane, dintre care 12 în Franţa, trei în Belgia şi una în Germania, era încă în stare de 

arest care urmează să se încheie în mod normal sâmbătă, conform jandarmeriei. 

După începerea unei anchete judiciare în ianuarie, investigaţiile realizate de jandarmi au permis 

evidenţierea "unei organizaţii criminale internaţionale axată în jurul unei familii care cumpăra şi 

adăpostea tinere fete" pentru a le folosi în furturi, a precizat un comunicat al jandarmeriei. 

Unii dintre cei arestaţi ar putea astfel fi anchetaţi pentru trafic de fiinţe umane. 

Bijuterii de aur, ceasuri şi obiecte de lux precum şi automobile puternice au fost confiscate pentru un 

prejudiciu de mai multe sute de mii de euro numai în Franţa. 

Ancheta a început după constatarea la sfârşitul lui 2011 de către jandarmii din Lille a numeroase furturi 

de la particulari, în cursul cărora erau furate mai ales bijuterii şi obiecte din aur. 

Primele elemente ale anchetei au permis identificarea a două tinere fete care provin din Europa de Est. 

http://www.mediafax.ro/externe/membrii-unei-retele-de-hoti-ce-exploatau-fete-din-europa-de-est-au-fost-arestati-in-franta-si-belgia-

10130907 

http://www.mediafax.ro/externe/membrii-unei-retele-de-hoti-ce-exploatau-fete-din-europa-de-est-au-fost-arestati-in-franta-si-belgia-10130907
http://www.mediafax.ro/externe/membrii-unei-retele-de-hoti-ce-exploatau-fete-din-europa-de-est-au-fost-arestati-in-franta-si-belgia-10130907
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ARAD: SOŢ ŞI SOŢIE, GĂSIŢI MORŢI ÎN CASĂ. PRIMA IPOTEZĂ - CRIMĂ URMATĂ DE 

SINUCIDERE 

MEDIAFAX, 28 SEPTEMBRIE 2012 

Doi soţi din comuna arădeană Vinga au fost găsiţi morţi, joi, în locuinţa lor, într-o baltă de sânge, iar 

anchetatorii spun că primele informaţii arată că este vorba despre o crimă urmată de sinucidere. 

Potrivit primelor informaţii oferite de anchetatori, cei doi soţi, bărbatul având 42 de ani, iar femeia 36 de 

ani, locuiau împreună cu mama bărbatului, iar joi dimineaţă între ei ar fi avut loc o ceartă. 

Înainte de ora 8.00, soţii şi-au trimis la şcoală cei doi copii, unul de clasa a IX-a, iar al doilea de clasa a X-

a, după care s-ar fi retras în camera lor. Mama bărbatului ar fi auzit la un moment dat că acesta ţipă 

"Mamă, ce am făcut?", iar câteva minute mai târziu a intrat în cameră şi i-a găsit morţi pe cei doi. 

"Se pare că este vorba despre o crimă urmată de sinucidere, pe fondul geloziei", a declarat procurorul 

de caz Codrin Gavra de la Parchetul Tribunalului Arad. 

Localnicii afirmă că bărbatul îi reproşa soţiei că a lipsit câteva nopţi de acasă, ea lucrând la o fabrică din 

municipiul Arad şi motivând astfel că doarme la o colegă. 

Ambele cadavre erau căzute pe pat, într-o baltă de sânge, iar anchetatorii au constatat că femeia era 

înjunghiată în abdomen şi avea gâtul tăiat, iar bărbatul avea gâtul tăiat. 

Cercetările la faţa locului se desfăşoară în continuare, criminaliştii prelevând probe, iar cadavrele 

urmează să fie preluate de medicii legişti pentru a stabili exact cauzele deceselor. 

http://www.mediafax.ro/social/arad-sot-si-sotie-gasiti-morti-in-casa-prima-ipoteza-crima-urmata-de-sinucidere-10128335 

  

http://www.mediafax.ro/social/arad-sot-si-sotie-gasiti-morti-in-casa-prima-ipoteza-crima-urmata-de-sinucidere-10128335
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LOCAL 

RÂMNICU VÂLCEA. O FEMEIE A MURIT LA MATERNITATE. SOLICITAREA NEAŞTEPTATĂ A 

RUDELOR 

REALITATEA TV, 26 SEPTEMBRIE 2012  

Caz dramatic La Vâlcea. O femeie de 39 de ani a murit la maternitate, la patru ore după ce medici au 

ajutat-o să nască un făt mort. Chiar dacă a fost internată în spital şi pe timpul sarcinii, femeii nu i s-a 

făcut nicio ecografie care i-ar fi putut salva viaţa. După tragedie, rudele le-au cerut legiştilor să pună 

înapoi în pântec pruncul mort, pentru că n-au bani pentru două înmormântări. 

În august, Laura Zaharia a stat internată în spital două săptămâni, timp în care i s-au făcut doar analize 

de rutină. 

Mama Laurei Zaharia povesteşte că fiica ei a mers pe jos doi kilometri până la Maternitatea din Râmnicu 

Vâlcea. Când a ajuns, la două noaptea, medicii au constatat că femeia era în stare critică, iar fătul murise 

de două zile. La câteva ore, femeia a decedat şi ea, din cauza unei hemoragii interne. 

Familia le-a cerut medicilor legişti să pună fătul mort în pântecul mamei. "Am fost întrebată, ce vreţi să 

faceţi cu fătul? Am spus- nu se poate să fac două înmormântări. E ceva neaşteptat şi veniturile mele nu 

îmi permiteau să pot îngropa doi morţi.", a spus femeia. 

Mama femeii moarte vrea să facă o plângere la Colegiul Medicilor. 

http://www.realitatea.net/o-femeie-a-murit-la-maternitate-solicitarea-halucinanta-a-rudelor_1017017.html#ixzz27tmj7xNS 

http://www.realitatea.net/o-femeie-a-murit-la-maternitate-solicitarea-halucinanta-a-rudelor_1017017.html#ixzz27tmj7xNS
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CLUJ. PROMOVAREA ALĂPTATULUI LA SÂN  

EVENIMENTUL ZILEI, 29 SEPTEMBRIE 2012 

Autor:  Ionuţ Fantaziu 

Peste 20 de mămici au participat, astăzit, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, la o acţiune de promovarea a 

laptelui matern, iar câteva dintre ele şi-au alăptat copiii în public. 

 Acţiunea mămicilor din Cluj face parte dintr-o campanie care se derulează la nivel mondial, intitulată 

„Marea provocare a alăptării”. 

Mămicile clujene participante s-au adunat în Piaţa Unirii după un mesaj lansat pe Facebook. ”E un 

eveniment care îşi doreşte să adune cât mai mulţi puiuţi alăptaţi în acelaşi timp. E un eveniment care 

sărbătoreşte, promovează, protejează alăptarea şi sprijină femeile care alăptează. Reprezintă o şansă 

pentru educaţie şi sprijin reciproc într-un mediu social. Este o modalitate de a demonstra dreptul 

mamelor de a-şi alăpta copiii oriunde, oricând”, se menţionează în mesajul respectiv, citata de Agerpres. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/Promovarea-alptatului-la-sn-1003150.html#ixzz27yuU4guS   

http://www.evz.ro/detalii/stiri/Promovarea-alptatului-la-sn-1003150.html#ixzz27yuU4guS
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SPORT 

PESTE 3.200 DE OAMENI AU ALERGAT LA 'CROSUL ROZ ÎMPOTRIVA CANCERULUI LA SÂN' 

AGERPRES, 29 SEPTEMBRIE 2012  

Peste 3.200 de oameni au alergat, sâmbătă, la cea de-a treia ediţie a 'Crosului roz împotriva cancerului la 

sân', organizat în Parcul Tineretului, pentru ajutorarea femeilor depistate cu cancer mamar şi pentru 

prevenirea acestei boli, în ziua de 29 septembrie, proclamată de Asociaţia Casiopeea ziua luptei 

împotriva cancerului la sân. 

Programul zilei de sâmbătă a început la ora 8,30 cu înscrierea participanţilor care nu se înscriseseră deja 

pe Internet, apoi la 9,30 a avut loc ceremonia de deschidere, pentru ca între 10,00 şi 11,30 să se 

desfăşoare Cursa fetelor, Cursa băieţilor, Cursa adolescenţilor, Cursa domnilor, Cursa doamnelor şi 

ştafetă femei şi Marşul familiei.  

În final, la ceremonia de premiere au participat o serie de personalităţi din lumea sportivă şi medicală, 

dar şi oficialităţi, luând cuvântul inclusiv ambasadorul Franţei la Bucureşti, Philippe Gustin.  

Buna dispoziţie a fost asigurată la eveniment de către artiştii Fundaţiei Parada, de majoretele Clubului 

Sportiv de Dans Alessia, de Clubul sportiv Olimpic Triumf şi de trupele Lil Motion şi Trouble Crew. De 

asemenea, a fost organizată o demonstraţie de prim ajutor, oferită de Crucea Roşie Română.  

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Casiopeea, pentru a demonstra că mişcarea înseamnă sănătate, 

Maia Morgenstern, Medeea Marinescu, Florentina Opriş, Ruxandra Dragomir şi Laura Badea au alergat 

în cursa adulţilor. Vedetele s-au alăturat evenimentului care se adresează mai ales publicului larg, dar şi 

marilor companii, în ideea promovării responsabilităţii sociale.  

Pentru că sprijină astfel lupta împotriva cancerului la sân, fiecare adult a primit un voucher în valoare de 

40 de euro pentru o ecografie gratuită la sân. În felul acesta, asociaţia Casiopeea se asigură că acest 

control gratuit este primul pas spre a crea o obişnuinţă în verificarea sănătăţii.  

Crosul Casiopeea se organizează pentru ajutorarea directă a femeilor diagnosticate cu cancer mamar, 

fiecare concurent înscris contribuind la îmbunătăţirea vieţii beneficiarelor.  

Fiind un proiect unic în România, Casiopeea propune acţiuni concrete de promovare a activităţilor 

sportive în vederea ameliorării calităţii vieţii şi prevenirii unor boli grave. Asociaţia organizează anual 

Crosul Casiopeea, precum şi acţiuni educative în şcoli pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.  

Prima ediţie a Crosului roz împotriva cancerului la sân a fost organizată în 2010 pentru a promova 

avantajele depistării din timp a cancerului mamar şi pentru a colecta fonduri destinate persoanelor 

afectate de această boală. Până în prezent, aproximativ 4.000 de participanţi au alergat pentru sănătate 

la crosurile Casiopeea şi aproape 20 de mari companii s-au întrecut în Corporate Challenge.  
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Cu banii colectaţi din înscrierile la crosurile organizate până în prezent au fost achiziţionate proteze 

mamare pentru 315 femei care au suferit o mastectomie.  

Deşi depistarea în fază incipientă a cancerului mamar poate asigura vindecarea totală a bolii, cancerul la 

sân rămâne totuşi prima cauză de mortalitate în rândul femeilor între 35 şi 55 de ani. Şi pentru că în 

România costurile protezelor mamare nu sunt incluse în pachetul medical rambursat de asigurarea 

publică de sănătate, fondurile colectate prin plata taxei de participare la cros vor fi utilizate pentru 

achiziţionarea acestui tip de proteze.  

Acest eveniment de strângere de fonduri este susţinut de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Camera 

de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză, Autoritatea Naţionala pentru Sport şi Tineret şi de Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/149938.html 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/149938.html
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