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REZUMAT DIN ACŢIUNILE PE ANUL 2000 

 

           In acest an, am avut invitataţi de onoare ca:  Alteţele sale Lia de România si Printul Paul de Romania, Ileana 

Toma,Georgescu Olimpia (Asociaţia Pensionarilor), Felicia Iordache (Ziarista Antena),  Ana Maria Roşianu (Asociaţia Iulia 

Hasdeu), Iosif Niculescu, Drăgan Angela (Jurist), Lazăr Ioan (Scriitor), Dobrinescu Maria, Crina Teodorescu, Părintele Prof. Univ 

Dr. Radu Dumitru, D-na Manuela Golescu, presedinta Fundatiei Golescu, Trif Victoriţa (Profesor de psihologie la Universitate 

Universitară la Facultatea de Teologie), Badiu Dorel, Marga Frasin,Georgescu Ilie (Comandant) si alte persoane importante;                  

• În luna Ianuarie, s-a facut un material la C.N.A, pentru interzicerea emisiunilor T.V, nerecomandate copiilor;   

• Pe data de 4.01.2000, d-na Marcela Ghiulbenghian, împreună cu d-na Pirvu Angelica de la Centrul Maternal Holt nternaţional, 

si cu d-na Căramidă Silvia, au ajutat 10 mame de la Centrul Maternal; 

• Pe data de 11.01.2000, citeva din membrele clubului, au participat împreună cu Manuela Golescu (Presedinta Fundatiei 

Golescu), la Palatul Centrului Militar, la un spectacol despre Eminescu, organizat de Fundaţia Golescu”;  

• În data de 16.01.2000, alături de Fundaţia Master Media impreuna cu incă 25 de Asociaţii, am luat atitudine pentru 

Combaterea violenţei în familie, pe stradă sau in serviciu a tuturor femeilor şi copiilor, pentru promovarea legilor în acest sens; 

• S-au primit invitaţii de la Prinţesa Lia de Hohenţolern, in data de 18.01.2000, pentru  cinci persone de la club, să participe la 

un seminar de afaceri pentru pregatire în Management fiind insotite de d-na Precupetu Sanda;  

• În aceiaşi dată, d-na Marcela Ghiulbenghian, a fost la F.D.S.C., şi a sponsorizat cu suma de 8.000.000 lei doamnelor care au 

dorit sa facă diferite cursuri, care au vrut să activeze în mişcarea socială; 

• Din data de 21 01.2000, doamna Afteni Brînduşa, a susţinut săptămânal cite o activitate educational – religioasă cu copiii 

preşcolari şi şcolari de la casa de copii din Balta Alba, din partea Asociatiei Fapte; 

• Tot în luna Ianuarie 2000, la Club, a fost ca invitat de onoare, Prinţesa Lia de România, domnia sa, le-a invăţat pe doamnele 

de la club, cum să obtina un credit; 

• Alteta sa princiara a studiat la Oxford, a fost funcţionar la Casa Albă şi a împărţăşit din experienţa avută, doamnelor de la 

club, primind sa devina Presedinta de onoare a Asociatiei FAPTE.  

• Asociatia FAPTE, a facut un memoriu catre Ministerul Educatiei Nationale, domnului Ministru Andrei Marga, in care si-a 

exprimat nemultumirea  fata de amploarea fenomenelor de violenta si sex, despre posturile de televiziune care prezinta o 

adevarata avalansa de programe in care violenta este prezenta, sub diferitele ei aspecte : crime, tilharii, batai, agresiuni 

verbale, certuri, rivalitati intre etnii, actiuni in cadrul unor bande de mafioti, escrocherii, violenta in familie ( intre soti sau intre 

parinti si copii ), aventuri, consumul si traficul de droguri, fenomene infractionale, thriller ( senzatii tari ), coruptie; 

• De asemenea, unele posturi de TV abunda in programe in legatura cu sexul, cum sunt: agresiunile sexuale, violurile, 

perversiunile sexuale, incesturi, pedofilie, prostitutie, proxenetism, homoxexualitate;  

• Asociatia FAPTE considera ca violenta si sexul, sunt prezente la cote alarmante si incalca deontologia profesionala;   

• Am inaintat materialul catre C N A, pentru a putea lua unele masuri in vederea suprimarii, sau eventual a reducerii, unor 

asemenea programe nocive (in acest sens, am salutat initiativa C N A de a impune posturilor T.V. afisarea unor semne de 

identificare – cerc verde, triunghi portocaliu, patrat rosu – pentru unele emisiuni difuzate dupa ora 22.00 sau 24.00. Totodata, 

am mai trimis materialul si unor posturi de televiziune, pentru a se actiona atit impotriva emisiunilor care promoveaza violenta 

si sexul, cit si in vederea imbunatatirii unor programe instructiv-educative, care se difuzeaza in prezent, eventual si prin 

crearea de noi titluri; 
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• Deasemenea, am trimis materialul Presei, Bisericii, Comisiei pentru cultura , Arte si Mijloace de Informare in Masa a Camerei  

Deputatilor si a Senatului. 

• Pentru a face unele observatii concrete am considerat ca, pe linga urmarirea facuta de noi a unor programe de TV, a fost utila 

si consultarea suplimentului “ Timpul liber” care s-a distribuit in fiecare joi impreuna cu ziarul “ Romania libera”, in care au fost 

subliniate cu diferite culori, de catre redactie, urmatoarele categorii de emisiuni: Stiri, comedie, horror, aventura, S.F, drama si 

dragoste. 

• Asociatia a primit raspuns, ca urmare a scrisorii inregistrata la CNA cu nr. 9704 /30.05.2000, ne-au facut cunoscut ca CNA nu 

poate interveni in politica de alcatuire a programelor si nici nu poate sa impuna realizarea sau oprirea unor emisiuni ale 

posturilor de televiziune  publice sau private, dar, va tine cont de propunerile noastre.  

• In cazul in care unele posturi de televiziune incalca legea Audiovizualului si deciziile CNA,  solicita televiziunilor casetele 

emisiunilor respective ( Pastrarea casetelor martor de catre posturi este obligatorie timp de 30 de zile de la data emisiunii ), le 

analizeaza si stabileste daca a fost incalcata legislatia din domeniu si propune membrilor Consiliului National al 

Audiovizualului eventualele sanctiuni; 

• Tot in data de 1.02.2000, la propunerea doamnei Ileana Toma, împreuna cu doamnele de la club, s-a facut un demers la 

Ministerul Învatamantului, pentru lecturile suplimentare de valoare, care trebuiesc recomandate in şcoli; 

• În data de 11.02.2000, d-na Marcela Ghiulbenghian,a fost invitată la o emisiune de televiziune, unde a avut ca subiect 

”Miscarea socială a femeilor “, ocazie cu care, a platit proteza oculara pentru unul din copii unei doamne aflata in dificultate; 

• Împreună cu d-l Ion Ceauşu, în luna Februarie, alături de Liga Pensionarilor, Liga Studenţilor, si Liga elevilor, s-au facut 

acţiuni umanitare, am sponsorizat Spitalul de copii distrofici de la Domnesti, Casa de copii Buftea, unele şcoli din Buftea; 

• Pentru a stimula copiii să înveţe cât mai bine, s-au instituit prime speciale de sfirşit de an şi astfel copii au fost motivaţi să 

inveţe mai bine; -In perioada 1-5 Martie, Asociatia FAPTE, a participat la a cincea Conferinta de la Beijing, cu un raport al 

organizatiilor neguvernamentale, paralel cu cel guvernamental. Tema Congresului a fost urmatoarea: 

• Evaluarea implicarii guvernamentale pentru realizarea platformei de la Beijing 95; 

• Posibilitati pentru asociatiile de femei, de a invinge obstacolele ce le stau in cale, evaluarea implicarii ONG-urilor de femei si 

pentru femei, in realizarea platformei de la Beijing; 

• S-au  facut acţiuni, in luna Martie, în special în sprijinul batranilor, care au avut diferite probleme şi au avut nevoie de ajutor; 

• In luna Aprilie, au avut loc concursuri de poezii “de slava inchinate lui Dumnezeu”, unde s-au acordat premii de 1.000.000, 

800.000, 600.000, 500.000, 300.000. Poeziile premiate au fost trimise la ziarul “Mioriţa noastra”, la New York, spre publicare;  

• In data de 13.04.2000, doamna Cervinski a propus o alianta cu doua asociatii puternice: Confederatia Nationala a femeilor din 

Romania, Pres. D-na Dr. Mincu Mioara, cu Asociatia Femeilor de cariera juridica, Pres. d-na Av. Paula Iacob; 

• În luna Mai, doamna Niţu Lucreţia, vicepresedinte a Asociatiei FAPTE si Presedinte al Asociatiei Femeilor Optimiste, a propus 

sa colaborăm cu toate asociaţiile de femei, care militează pentru drepturile femeii, motiv pentru care a si inceput demersurile;    

• In data de 15.05.2000, membrele asociatiei, s-au intilnit la Facultatea de Ecologie, in incinta sediului Tineretul liber, in sala de 

festivitati si au organizat o actiune sociala, de ajutorare a unor familii  foarte sarace, cu multi copii, carora le-au dat ajutoare, 

constind in alimente si imbracaminte; 

• Alături de Ana Maria Rosianu de la Asociaţia Iulia Haşdeu,  s-au lansat tinere talente; 

• In luna Iunie, d-na Marcela Ghiulbenghian, a invitat-o pe d-na Trif Victorita ( Prof. de Psihologie la Universitate şi asistent 

universitar la Facultatea de Teologie ),  în mişcarea noastra de femei ; 

• In luna Iulie, d-na jurist Drăgan Angela, impreuna cu juristii inscrisi la club, a acordat consultaţii juridice gratuite pentru femeile 

cu probleme de la club;                                  
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• S-au publicat  lucrari, versuri, beletristica, epigrame ale doamnelor cu talent, de la club, in ziarul “Miorita noastra” din S.U.A. al 

doamnei Elisabeta Paunescu ;    

• In luna August, membrele clubului, au participat la o manifestare culturală cu tema “ Femeia de la un mileniu la altul”, 

organizată de A.N.F.D.U.R.; 

• In luna Septembrie, doamna Marcela Ghiulbenghian, le-a informat pe doamnele prezente in sala, ca, Asociatia FAPTE a 

incheiat un protocol de colaborare cu 54 de Asociatii;    

• In data de 16.10.2000, doamna Marcela Ghiulbenghian, a deschis sedinta cu un apel, catre toate doamnele prezente, pentru 

intocmirea unui material care sa fie trimis catre toate organele guvernamentale, care sa cuprinda mai multe puncte, printre 

care: cresterea pensiilor si indexarea lor in raport cu rata inflatiei, stoparea cresterii galopante a preturilor, recalcularea 

pensiilor din agricultura, din mediul rural, puterea executiva si legislativa sa elaboreze o lege, prin care persoanele de virsta a 

treia, sa fie ocrotite si respectate, in caz contrar, legea sa prevada sanctiuni; 

• D-na Ciochirca M. a propus ca in material sa fie mentionat, ca vine din partea “Aliantei Organizatiilor Nonguvernamentale”, s-

a supus la vot si toate doamnele au fost de acord. 

• In data de 13.11.2000, s-au intilnit sapte Asociatii de femei, pentru a semna motiunea initiata de Asociatia FAPTE, ptr. 

ridicarea cuantumului pensiilor si indexarea lor. Doamnele prezente, au semnat si parafat motiunea si au primit o invitatie din 

partea A.N.F.D.U.R., ptr. miercuri, la trei evenimente si anume: 80 de ani I.F.U.W, 75 de ani a vechiului ANFDUR, 10 ani a 

noului A.N.F.D.U.R. 

• In data de 11.12.2000, Doamna Lucretia Nitu, a studiat toate dosarele cu documentele primite de la d-nele care s-au asociat 

cu Asociatia FAPTE, si le-a pus in ordine, ptr. a cere doamnelor actele care lipsesc, au fost initiate intilniri cu presedintele 

asociatiilor, sau cu delegatii lor pentru stabilirea punctelor comune in care vor activa pe viitor, modalitatea de intilnire si ajutor 

reciproc in realizarea actiunilor propuse. 

 


