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Reflecţie asupra fenomenului Traficului de Fiinţe Umane
Necunoaşterea dictează regulile exploatării
și dezinformarea trimit tinerele femei în mâinile
exploatatorilor fără scrupule, obiectivul cărora este
doar acela de a comercializa corpul, să-l vândă pe
piaţa plăcerilor cu plata şi să-l transmită, chiar dacă
pentru puţin timp, în mâinile clienţilor care au
nevoie doar de un obiect pentru a compensa
propriile pierderi umane şi afective.
Aceasta este realitatea traficului de fiinţe umane.
Noi suntem obişnuiţi să vedem „produsul
final”, adică femei tinere exploatate, dar nu
cunoaştem istoria acestor femei, suferinţa lor,
tragedia emigrării forţate.
Din păcate le întâlnim deja când sunt „victime” şi căutăm în diverse moduri să
avem grijă de ele, lansând proiecte de recuperare. Dar înainte de a fi victime de astăzi,
sunt tinete femei de ieri, mame de ieri, fiice de ieri.
Acest amănunt le scapă exploatatorului criminal sau clientului bolnav, celor
cărora îi interesează doar să vândă corpul sau să-l posede, dar nu ne poate scăpa din
vedere nouă, care trebuie întotdeauna să luăm în consideraţie persoana şi să o iubim,
să le cerem numele, să intrăm în istoria sa, să le restituim demnitatea furată.
Cu toate acestea traficul de fiinţe umane este o tragedie mondială care implică
în special femeile şi minorii, prin deplasarea persoanelor împotriva voinţei lor din
locurile natale către locurile de exploatare.
Trebuie spus, pentru a nu se confunda emigrarea forţată cu emigrarea ilegală,
că traficul de fiinţe umane, şi prin specificul „tratează”, nu se înţelege prostituţia şi nu
este imigrare clandestină.
Traficul de fiinţe umane se ascunde şi la locurile de muncă, sub formă de
muncă forţată şi fără drepturi. Traficul de fiinţe umane este şi în cazurile, când adesea
femeile, сele mai cunoscute cu termenul de îngrijitoare de bătrâni, desfăşoară munci
casnice şi au grijă de persoane suferind maltratări, sechestrări şi căsătorii forţate.
Traficul de fiinţe umane, după cum am mai spus, este vizibil pe străzi şi se
ascunde în case, unde femeile sunt constrânse să-şi vândă propriul corp.
Traficul de fiinţe umane e vechi şi este consecinţa sărăciei în care sunt
constrânse să trăiască multe femei, neputincioase chiar şi în faţa cerinţelor unui copil
care necesită să fie îngrijit şi hrănit.
Iată de ce înainte de a arăta cu degetul o fată care este constrânsă să-şi vândă
propriul corp, trebuie să intrăm în povestea ei, în familia ei şi să înţelegem că sărăcia
este aceea care o trimite la crima organizată.
Nici o femeie nu se naşte victimă a traficului, poate noi o considerăm astfel,
deoarece în multe părţi se nasc săraci şi sărăcia este punctul de plecare a unei tragedii
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umane care face victime, şi care pentru alţii, în schimb, este o afacere cu un mare
interes economic.
Dar acest fenomen ruşinos este contrazis, înainte de toate înfruntând cauza
iniţială a traficului care este sărăcia şi dezinformarea: mergem în ţările de provenienţă
a victimelor şi activăm forme de dezvoltare, pe lângă programele de informare şi tutelă
a demnităţii femeii.
În acelaşi timp înfruntăm cu o determinare majoră problema „culturii
dominante masculine”, care vede femeia ca obiect uman inferior, doar pentru a fi
folosit.
Atenţie: femeia, care este deja victimă a traficului pe parcursul exploatării, riscă
să fie victimă a traficului şi în interiorul mecanismelor, sociale, unde este folosită,
supusă, umilită, izolată, din păcate, mereu un obiect.
În sinteză, dacă fenomenul traficului de fiinţe umane aduce pe străzile noastre
tinere străine pentru a fi vândute pe piaţa sexului cu bani, se întâmplă în acelaşi timp
că femeile din societatea noastră sunt la fel şi victimele unui sistem de supunere care
este echivalent cu obiectul domeniului masculin.
Contrastul traficului este şi o luptă a bărbatului, a stăpânului şi clientului,
deoarece în logica cererii şi ofertei traficul de fiinţe umane este consecinţa unei pieţi
unde bărbatul cere marfă feminină, deoarece este deja obişnuit în contextul său
familiar şi lucrativ să trateze femeia pe care o are alături, fie soţie sau colaboratoare,
ca o marfă utilă.
În analiza fenomenului traficului de fiinţe umane adesea se comite greşeala de
a vedea doar crima profitabilă şi femeile care sunt folosite. NU! Există un al treilea
subiect, care este bărbatul, clientul, soţul, colegul de lucru, care alimentează
fenomenul.
Ar putea părea o frază dură, dar dacă este analizată în adevărul profund; noi
trăim într-o societate care o vrea femeia victimă, care vrea femeia obiect, care vede
femeia prostituată ca un asistent social mereu disponibil, un depozit de frustrări
masculine, pentru care a cumpăra sex de la o femeie, care ar putea fi şi victima tratării,
este doar o terapie, o supapă de uşurare, o plăcere fizică.
E nevoie de educarea bărbaţilor noştri. E nevoie de ţinerea mai eficientă a
cursurilor educative a familiei, a şcolii, a aceleeaşi politici, şi cu toţi împăreună să
educăm afecţiunea corectă, respectul femeii, dragostea care generează comuniunea
profundă, cunoaşterea celuilalt, câmpul propriilor pasiuni, bucuria de a trăi şi a iubi,
dar mereu în modul corect.
Poate în fiecare dintre noi există cauza traficului de fiinţe umane!
Mons. Cesare Lodeserto
Preşedintele Fundaţiei Regina Pacis
clodeserto@regìnapacis.org
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În prima lună a anului curent cetăţenii moldoveni
aflaţi la muncă peste hotare au trimis acasă peste 85 mil USD
Cetăţenii moldoveni aflaţi la muncă peste hotare au transferat, în prima lună a
anului curent, prin intermediul băncilor comerciale 85,49 mil. USD. Potrivit publicaţiei
economice Eco, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent remitenţele s-au majorat
cu peste 41%. Datele Băncii Naţionale a Moldovei arată că peste 70% din transferurile
de valută (60,28 mil. USD) au fost efectuate prin intermediul
sistemelor de transfer rapid a numerarului.
Pe parcursul anului 2007, volumul remitenţelor a atins
recordul de 1 miliard 216,22 mil. USD şi a depăşit cu peste
42,3% cifra înregistrată în 2006. Peste 75% din mijloacele
financiare au fost expediate prin sistemele rapide de transfer al
numerarului.
www.smithexpress.ro
În anul 2007 ponderea remitenţelor în PIB a constituit
peste 36%. La acest capitol R. Moldova s-a plasat pe primul loc într-un clasament al
Băncii Mondiale, citat de BASA-press.
Totodată Eco menţionează că pe parcursul anului trecut, s-a înregistrat o
creştere continuă a remiterilor lunare, iar experţii afirmau că tendinţa de majorare a
volumului transferurilor se menţine datorită creşterii numărului de cetăţeni ce
muncesc peste hotare, legalizării acestora, dar şi a majorării retribuţiilor încasate.
Pentru anul curent pronosticurile diferă de cele din anii trecuţi. Deja mai mulţi
observatori independenţi, dar şi reprezentanţi ai BNM şi FMI susţin că tendinţa de
creştere a remitenţelor se va tempera, iar locul acestora, ca prim factor de creştere
economică, va fi adjudecat de investiţii.
Pe parcursul anului trecut, investiţiile directe au înregistrat o creştere fără
precedent de circa 45% şi s-au apropiat de 533 mil. USD. Totodată, investiţiile în
capitalul fix au crescut cu aproape 20%, până la 15 mlrd. lei.
În R. Moldova sunt operaţionale sistemele internaţionale de transfer rapid Anelik,
Blizko, BESXspress, Caspian Monez Transfer, Contact, Grecia Transfer, Inter Express,
Leader, Migom, Monez Gram, Privat Money, Poşta Rapidă, Strada ItaliaConistar
(Travelex), Trabex, Turkiye Expre s s, Unistream, Uno Money Transfer, Western Union,
Xpress Money.
sursa: UNIMEDIA, cu referinţă la Eco

Patru din zece părinţi din Moldova recunosc că îşi bat propriii copii
Desi legislaţia Republicii Moldova interzice aplicarea tratamentelor inumane
faţă de copii, violenţa manifestată împotriva copiilor este un fenomen destul de
răspândit atât în familie, cât şi în scoală. Potrivit unui studiu, 25 la sută din copiii
chestionaţi susţin că sunt bătuţi de propriii părinţi, iar 13 la sută au menţionat faptul că
profesorii de la şcoală le-au aplicat pedepse corporale. Acest lucru se arată în “Studiul
privind violenţa faţă de copii”, lansat pe data de 21 februarie curent. Studiul a fost
realizat de către IMAS-inc la comanda Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi
4
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Copilului şi a Ministerului Educaţiei şi Tineretului, cu sprijinul reprezentanţei UNICEF în
Moldova.
Studiul arată că 15 la sută din copiii chestionaţi fie că duc lipsă de hrană, fie că
simt că nimeni nu are grijă de ei sau duc lipsă de comunicare cu părinţii lor. 20 la sută
din copii au declarat că suferă de violenţă verbală, în timp ce 10 procente din părinţi au
recunoscut că-şi abuzează copiii emoţional sau psihologic.
Acelaşi studiu a arătat că diferenţa foarte mare între regiunile urbane şi cele
rurale, unde se consideră că numărul cazurilor de violenţă faţă de copii este mai mare
este, de fapt, un mit. În realitate, între oraşe şi sate, practic, nu există mare diferenţă,
la fel ca şi între familiile cu nivele diferite de educaţie şi stare materială.
În acelaşi timp, jumătate dintre respondenţi, angajaţi ai peste 400 de instituţii
ale statului, cum ar fi şcoli, grădiniţe, autorităţi locale, Ministerul Afacerilor Interne şi
Ministerul Educaţiei, au declarat că nu cunosc procedurile de înregistrare a cazurilor de
violenţă şi, în consecinţă, nu dau dovadă de iniţiativă în acest sens, se arată într-un alt
studiu efectuat de către experţii de la Gender-Centru.
Viceministrul Protecţiei Sociale, a Familiei şi
Copilului, Lucia Gavriliţă, consideră că violenţa faţă de
copii este o problemă actuală pentru Republica
Moldova. „Ne propunem să dezvoltăm un sistem
puternic, capabil să identifice cazurile de violenţă şi
să ofere suportul şi protecţia necesară copiilor şi
femeilor care sunt victime sau sunt supuşi riscului de violenţă. Profesioniştii care
lucrează cu şi pentru copii şi familie trebuie bine pregătiţi, trebuie create şi dezvoltate
servicii comunitare. Anul acesta planificăm să organizăm seminare speciale pentru toţi
asistenţii sociali din ţară, care vor fi instruiţi cum să depisteze şi să acţioneze corect în
cazurile de abuz împotriva copiilor”, a menţionat Lucia Gavriliţă.
Potrivit reprezentantul UNICEF în Moldova, Ray Virgilio Torres, adulţii trebuie
să-şi schimbe percepţiile. „Copiii sunt educaţi să perceapă bătaia ca pe o pedeapsă
”normală” şi meritată, fapt determinat de modul de educaţie a acestora. Multe femei
şi copii victime nu raportează cazurile de violenţă în familie pentru că le este frică,
pentru că nu ştiu cine i-ar putea ajuta şi nu cunosc procedurile de raportare. Unora le
este ruşine şi se consideră că ar fi ei de vină”, a spus Torres.
În context, Ministerul Educaţiei şi Tineretului a lansat Proiectul Naţional „Şcoala
– mediu fără violenţă”. Proiectul va cuprinde toate cele 1500 de şcoli din ţară şi va
asigura un parteneriat educaţional între copii, părinţi şi profesori.
Potrivit ministrului Educaţiei şi Tineretului, Victor Ţvircun, este foarte
important, pe de o parte, să ajutăm copiii să înveţe despre comunicarea non-violentă şi
să-şi dezvolte abilităţi de soluţionare paşnică a conflictelor, iar, pe de altă parte, să
ajutăm profesorii să înveţe cum pot educa şi disciplina copiii fără a utiliza pedepse
fizice sau psihologice. „Luând în consideraţie rolul important al şcolii în formarea
personalităţii copilului şi influenţa pe care şcoala o are asupra familiilor, solicităm
familiarizarea părinţilor cu practicile pozitive folosite în şcoală pentru a fi preluate şi
aplicate de aceştia în familie”, a menţionat Victor Ţvircun.
5
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Proiectul „Şcoala – mediu fără violenţă” va include mai multe activităţi, printre
care elaborarea unor traininguri pentru pedagogi privind disciplinarea pozitivă şi nonviolentă, ore speciale cu subiectul violenţei în toate şcolile, editarea unei broşuri
pentru elevi, precum şi seminare informative pentru cadrele didactice şi administraţia
instituţiilor de învăţământ.

sursa: Blogul lui George Iosip, foto: georgeiosip.wordpress.com

În scurt timp funcţionarii publici locali vor avea acces la un nou document – Cartea
Europeană a egalităţii de gen
Primarul general, Dorin Chirtoacă, a semnat Carta
Europeană a egalităţii dintre femei şi bărbaţi în viaţa
locală în cadrul şedinţei Primăriei din 3 martie, transmite
Info-Prim Neo.
Demersul pentru semnarea documentului de către
Primăria municipiului Chişinău a fost făcut de către
Daniela Terzi-Barabroşie, directoarea executivă a
Centrului pentru Parteneriat şi Dezvoltare. Experta a spus
că pe parcursul a şase luni, membrii Centrului, împreună
cu reprezentanţii Primării urmează să elaboreze un plan
de activitate în ceea ce priveşte promovarea egalităţii de
gen la nivel local. După întocmirea respectivului plan,
următoarea etapă va consta în aprobarea şi adoptarea acestuia de către Consiliul
Municipal. În acest sens, Centrul va acorda asistenţă Primăriei pentru realizarea
propriu-zisă a planului de acţiuni iniţiat. Potrivit directoarei, alături de echipa centrului,
la elaborarea proiectului va mai lucra şi o colaboratoare din Bucureşti, consultantă pe
lângă Comisia Europeană care cunoaşte foarte bine legislaţia europeană. Invitata va
sigura respectarea corectitudinii rigorilor legislative europene.
Daniela Terzi-Barabroşie susţine că una dintre preocupările şi activităţile Centrului
ţine de promovarea egalităţilor de gen în Republica Moldova. Iată de ce, potrivit sursei
citate, a fost necesar să se iniţieze un dialog cu Primăria municipiului Chişinău în ceea
ce priveşte semnarea Cărţii Europene a egalităţii de gen. În opinia ei, semnarea
documentului va constitui pentru Republica Moldova, dar, îndeosebi pentru
autorităţile publice locale, alinierea la standardele europene în ceea ce priveşte
egalitatea de gen. Mai mult decât atât, Cartea Europeană reprezintă o reală
oportunitate pentru Primăria municipiului Chişinău să facă parte din garda care
promovează egalităţile de gen, dat fiind faptul că legislaţia europeană stipulează
egalitatea de gen ca unul din drepturile fundamentale pentru toţi, a accentuat Daniela
Terzi-Barabroşie.
Reprezentanta Centrului a subliniat faptul că acest instrument, Cartea Europeană,
nu este unul politic sau juridic. Ceea ce presupune actul este implicarea civică a unei
autorităţi publice locale în ceea ce priveşte promovarea egalităţilor de gen între femei
şi bărbaţi.
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În luna mai a anului 2006, Consiliul European pentru municipalităţi şi regiuni a
decis împreună cu Comisia Europeană să elaboreze o Carte Europeană în care să se
stipuleze anumite rigori şi recomandări în ceea ce priveşte promovarea egalităţii de
gen la nivel de autoritate publică locală. Daniela Terzi-Barabroşie a spus că în prezent,
la nivel european, există 500 de localităţi care au semnat documentul sus-menţionat.

sursa: info-prim.md

Creştere alarmantă a îmbolnăvirii cu HIV/SIDA
Medicii de la Bălţi se arată alarmaţi în legătură cu numărul mare de îmbolnăviri
cu HIV/SIDA înregistrate în ultimul timp în oraş. Numai anul trecut numărul
persoanelor bolnave de SIDA a crescut cu aproximativ 35 la sută faţă de 2006.
Oraşul Bălţi este una dintre localităţile cele mai afectate de HIV/SIDA din Republica
Moldova. Anul trecut, 61 de persoane de persoane s-au îmbolnăvit aici de SIDA, în
timp ce în 2006 numărul acestora a fost de 46. Medicii spun că cei mai mulţi dintre
bolnavi sunt oameni încă tineri. Medicul-şef adjunct al Centrului de Medicină
Preventivă din Bălţi, Veaceslav Chişlari, menţionează că "predomină categoriile cu
vârsta - 25-39 de ani". "Acestea sunt grupele fertile de vârstă, a căror infectare se
poate răsfrânge asupra indicilor demografici. Ca exemplu, anul trecut am avut şase
femei gravide care au născut", spune Veaceslav Chişlari. Potrivit datelor oficiale, în
Bălţi, cu virusul HIV este infectat fiecare al 100-lea locuitor al oraşului. Reprezentanţii
Orgainzaţiilor neguvernamentale din Bălţi comunică că, în realitate, numărul acestora
ar fi mult mai mare. Vicepreşedintele Asociaţiei "Tinerii pentru Dreptul la Viaţă", Ala
Iaţco, crede că "oraşul Bălţi se confruntă cu o edpidemie în acest sens". "Localitatea
deţine unul dintre primele locuri din Europa în ceea ce priveşte răspandirea acestui
virus." "Dacă ne referim la republică în ansamblu coeficientul nu este atât de
îngrozitor, dar dacă analizăm separat situaţia din oraşul Bălţi - atunci situaţia întradevăr este gravă", spune Ala Iaţco. Atât medicii, cât şi reprezentanţii organizaţiilor
neguvernamentale spun însă că numărul persoanelor contaminate cu HIV ar fi de zece
ori mai mare şi s-ar ridica la peste 10 mii de cazuri. Din 1997, când la Bălţi a fost
înregistrat primul caz şi până în prezent, peste 200 de persoane au murit de SIDA. Un
raport al ONU din 2007 arată că Ucraina, Rusia şi Republica Moldova sunt ţările cu cea
mai înaltă rată de răspândire a virusului HIV în spaţiul CSI.

sursa: bbc.co.uk/romanian/moldova

Integrarea R. Moldova în UE va îmbunătăţi situaţia socială a femeilor din Moldova,
consideră o organizaţie a MAE
Integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană va îmbunătăţi situaţia socială a
femeilor din Moldova, prin acordarea reală de şanse egale cu bărbaţii, prin respectarea
drepturilor lor ca angajate şi mame, se pronunţă într-o declaraţie comună membrele
Forului Femeilor Europene (FFE), transmite Info-Prim Neo.
Constituit la 1 martie curent, FFE este o organizaţie internă a Mişcării „Acţiunea
Europeană” (MAE) ce îşi propune, prin altele, îmbunătăţirea statutului social al femeii
şi apărarea drepturilor ei; promovarea femeii în procesul decizional la diferite niveluri;
7
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propagarea valorilor culturale europene şi a drepturilor omului în mediul femeilor din
Moldova.
În cadrul unei conferinţe de presă marţi, 4
martie, preşedintele FFE, vicepreşedinte al MAE, Zoia
Jalbă, a declarat că în Moldova se resimte lipsa unui
sistem de activităţi bine determinat în vederea
asigurării egalităţii genurilor. Preşedintele FFE
îndeamnă toate femeile să spulbere stereotipurile de
gen şi să contribuie personal la schimbarea statutului
femeii în Moldova, pentru că nimeni nu îi interzice acest lucru.
În calitate de deputat în Parlamentul RM, Zoia Jalbă intenţionează să să propună
mai multe iniţiative legislative, în special pentru modificarea Legii privind oferirea
concediului de maternitate şi a Legii privind egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei.
Deputatul consideră că însăşi noţiunea de „şanse” este una nepotrivită în acest context
pentru că ţine de terminologia jocurilor de noroc. Zoia Jalbă pledează pentru înlocuirea
termenului cu cel de „oportunităţi”.
Realitatea a demonstrat că femeile sunt la fel de bune în funcţiile de răspundere,
a remarcat secretarul MAE, Mariana Ţăranu. Mentalitatea seculară face, însă, ca în R.
Moldova femeile să ocupe poziţii nesemnificative în politică, business şi administraţia
publică. Femeile moldovene deţin 40% din clasa şomerilor, pe când în fotoliile
administrative şi politice – doar în jur de 10%. În Suedia şi Norvegia numărul femeilor
deputaţi depăşeşte 40 % din numărul total al parlamentarilor, în Danemarca şi
Finlanda – 38%.
În altă ordine de idei, reprezentatul organizaţiei de tineret a MAE, Natalia Coşer, a
menţionat că, deşi Guvernul declară că tineretul este o prioritate în activitatea sa,
declarând chiar 2008 An al tineretului, rezultate concrete nu se observă. Tinerilor din
Moldova le sunt lezate în continuare o serie de drepturi, în special, dreptul la educaţie
şi la muncă, susţine Natalia Coşer.
Potrivit conducerii FFE, Forul întruneşte circa 8 mii de femei membre şi
simpatizante ale MAE.
Sursa: info-prim.md

Prin decizia preşedintelui Voronin de a decreta anul 2008 – anul tineretului,
comuniştii intenţionează să acumuleze mai multe voturi în 2009, arată rezultatele
sondajului realizat de UNIMEDIA
Potrivit rezultatelor sodajului cea mai mare parte a
vizitatorilor UNIMEDIA sunt de părere că acţiunea
preşedintelui Vladimir Voronin, de a decreta anul 2008 ca
fiind anul tineretului, are un substrat electoral. Astfel 65%
din respondenţi susţin că prin această iniţiativă comuniştii
intenţionează să acumuleze mai multe voturi în 2009. De
asemenea 15% din vizitatorii UNIMEDIA participanţi la
8
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sondaj apreciază decizia şefului statului drept una potrivită, dar care are un substrat
politic.
6% din respondenţi s-au arătat indiferenţi faţă de acest subiect, în timp ce doar
fiecare al 20-lea participant la sondaj a afirmat că decizia este o acţiune sinceră şi
binevenită a preşedinteluiVladimir Voronin.
UNIMEDIA menţionează că sondajul nu pretinde a fi unul ştiinţific, el exprimând
doar opinia celor care au binevoit să răspundă la întrebare. La sondaj au participat 475
de vizitatori UNIMEDIA.
Amintim că, la finele anului 2007, preşedintele Vladimir Voronin a decretat anul
2008 ca fiind Anul Tineretului, anunţând că vor fi realizate o serie de acţiuni pentru
tineret. Societatea civilă a apreciat atunci cu reticenţă iniţiativa preşedintelui,
catalogând-o drept populistă, menită să atragă voturile tinerilor în cadrul alegerilor
parlamentare din 2009.
Săptămâna trecută la Chişinău a fost lansat Parlamentul Tinerilor. Prima şedinţă
a acestuia urmează să aibă loc în luna aprilie curent.
Sursa: UNIMEDIA foto: blog.oricum.ro
Poliţia a anihilat o grupare criminală care trafica tinere în Cipru
Poliţia a anihilat recent activitatea grupării
criminale „Tălămbăţ”, specializată în traficarea
tinerelor, fabricarea actelor oficiale, furturi în
proporţii deosebit de mari, tâlhării, jafuri,
comercializarea drogurilor şi a valutei false.
Agenţia INFOTAG transmite cu referire la
surse din Ministerul Afacerilor Interne că gruparea a
operat timp de mai mulţi ani pe teritoriul ţării,
traficând în Cipru tinere de 16-25 de ani, în scopul exploatării sexuale, contra sumei de
5 mii euro. Liderul grupării este Efim Tălămbăţ, de 38 de ani. Gruparea este cunoscută
în lumea interlopă şi dispune de sume mari de bani, automobile „Mercedes”, arme de
foc de modelul „Baical”, bastoane de cauciuc, uniforme de poliţist, alte obiecte
necesare săvârşirii infracţiunilor. Oamenii legii presupun că gruparea ar fi protejată de
angajaţi ai poliţiei şi ai altor organe de forţă.
Poliţia i-a arestat pe liderul grupării şi pe alţi şase membri, inclusiv o tânără de 23
ani. Acum se fac investigaţii pentru stabilirea tuturor circumstanţelor comiterii
infracţiunilor, pentru identificarea complicilor şi a victimelor.

sursa: Infotag
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