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Interviu cu Peter Michalko
ambasadorul Uniunii Europene în R. Moldova

„Cetăţeanul e
stăpânul tuturor şi al instituţiilor
de stat, şi al politicienilor”
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Violenţa în familie:
30 de plângeri pe zi
De ce R. Moldova NU are
ambasador în Statele Unite
ale Americii?

Timp de doi ani, după revenirea
lui Igor Munteanu, care a fost reprezentantul R. Moldova la Washington în perioada 2010-2015,
R. Moldova nu a avut un ambasador în Statele Unite ale Americii.
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Dosarul ex-deputatului
Bolboceanu, examinat fără
martori şi cu şedinţe de
judecată în penitenciar
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În R. Moldova, şapte din zece femei din mediul rural şi şase din zece
în mediul urban au suferit de cel
puţin o formă de violenţă cauzată
de soţ/partener pe parcursul vieţii
lor, arată datele Biroului Naţional
de Statistică. Într-un studiu din
2015 privind percepţiile bărbaţilor
cu privire la egalitatea de gen, mai
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mult de 41% dintre bărbaţii intervievaţi au afirmat că există momente
când o femeie merită să fie bătută şi
aproape 30% dintre bărbaţi cred că
o femeie trebuie să tolereze violenţa pentru a păstra familia.
Potrivit datelor Poliţiei R. Moldova, în 2017 au fost înregistrate
2909 de cazuri de violenţă în fami-

lie, în descreştere cu 21% faţă de
anul precedent. Dintre acestea, în
baza a 956 de cazuri au fost intentate cauze penale, iar alte 1953 de
situaţii au fost documentate conform prevederilor Codului Contravenţional. Reieşind din clasificarea
infracţiunilor săvârşite în cadrul relaţiilor de familie, potrivit alin. (1),

litera a) a art. 201 din CP (maltratare, alte acţiuni violente soldate cu
vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii) au fost înregistrate 853 de infracţiuni. Numărul
adresărilor la organele de poliţie în
cazuri ce vizează conflicte familiale,
a fost însă mult mai mare - 10 871
de adresări în 2017.

La 17 martie expiră termenul legal
în care ex-deputatul democrat Iurie
Bolboceanu, acuzat de spionaj şi trădare de patrie, poate fi ţinut în arest.
Dacă până la această dată instanţa
de fond nu va pronunţa o hotărâre,
acesta urmează a fi eliberat. Deşi
cele mai multe dintre şedinţele de
judecată au fost amânate, şeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Nicolae Chitoroagă, pare convins
că ex-deputatul va fi condamnat.
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