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Mesaje ofensatoare pe Casa Memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmaţiei

Anchetă penală, poliţia
caută autorii
Casa memorială din Sighetu Marmaţiei a scriitorului
Elie Wiesel a fost mâzgălită
cu vopsea roșie, în noaptea
de vineri spre sâmbătă, de
autori necunoscuți, care au
scris pe pereţii exteriori ai
imobilului mai multe mesaje antisemite şi injurioase la
adresa preşedinţilor Donald
Trump şi Vladimir Putin,
precum şi a a cancelarului
Angela Merkel.

Casa memorială a scriitorului Elie Wiesel a fost mâzgălită cu vopsea roșie, autori
necunoscuți scriind pe pereţii exteriori mai multe mesaje antisemite. Polițiștii fac
anchetă pentru a-i identiﬁca
pe cei vinovați. Potrivit unui
comunicat transmis sâmbătă
de reprezentanții Consiliului
Județean Maramureș, în zona
în care se aﬂă casa lui Elie
Wiesel, pe care au fost scrise mesaje injurioase la adresa
scriitorului, există camere de
supraveghere, iar imaginile
urmează să ﬁe analizate de
polițiști.
Scriitorul și ﬁlosoful american de origine română Elie
Wiesel a primit premiul Nobel
pentru pace în 2016, acestuia ﬁindu-i conferit și titlul de
Cetățean de Onoare (postum)
al județului Maramureș, în
același an.
Academia Română își exprimă „profundul regret față
de profanarea Casei Memoriale Elie Wiesel din Sighetu
Marmației” și spune că autorii
trebuie să ﬁe pedepsiți exemplar, potrivit unui comunicat
de presă. Conducerea Aca-

demiei Române arată că „a
luat act cu un sentiment de
stupoare și de revoltă de profanarea prin cuvinte grave, cu
un caracter antisemit, a Casei
Memoriale Elie Wiesel din Sighetu Marmației, loc sacru al
amintirii, menit să ducă peste
veacuri condamnarea eternă
a Holocaustului”. În același
timp, instituția cataloghează
actul drept „unul izolat”, se cuvine să ﬁe cercetat, iar autorii
trebuie să ﬁe pedepsiți exemplar. Potrivit comunicatului,
„Românii și România nu pot
tolera niciodată asemenea manifestări și cu atât mai puțin în
anul Centenarului Marii Uniri,
când ne străduim să convingem
lumea de dreptatea noastră, de
curățenia unor sentimente prin
care ne-am construit unitatea
statală deplină, unitate făurită
nu împotriva altora și pentru
binele noii Europe”.
„Academia Română, care a

beneﬁciat de-a lungul vremii și
de generozitatea unor evrei români preocupați de propășirea
științei și culturii românești,
își exprimă profundul regret
față de acest episod grav și
militează în continuare pentru
respectarea valorilor universale și a particularităților tuturor
popoarelor lumii”, se arată în
același document. Ambasada
SUA în România a reacționat,
şi ea, referitor la mesajele antisemite scrise pe Casa memorială a lui Elie Wiesel din Sighetu Marmației, caz în urma
căruia a fost deschis un dosar
penal, spunând că reprezintă
„un atac antisemit impardonabil” și un afront la adresa victimelor Holocaustului.
„Ambasada Statelor Unite ale Americii în România
condamnă în mod categoric
recenta vandalizare a Casei
memoriale. Declaraţiile denigratoare la adresa laureatului

Premiului Nobel, Elie Wiesel,
a preşedintelui Trump şi a altor
lideri reprezintă un atac antisemit impardonabil şi un afront
revoltător la adresa victimelor
şi supravieţuitorilor Holocaustului. Facem apel la denunţarea
de către toţi a acestui gest şi luarea de atitudine ori de câte ori
au loc manifestări ale urii sau
prejudecăţii. Ambasada îi încurajează pe cei care au informaţii despre această faptă să
ofere sprijin autorităţilor care o
investighează”, se arată într-un
răspuns al Ambasadei Statelor
Unite la București, remis luni
de Mediafax.
Și Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, duminică, în
legătură cu vandalizarea Casei
memoriale a lui Elie Wiesel,
aﬁrmând că instituția condamnă cu fermitate astfel de gesturi
care promovează intoleranța și
xenofobia. 

Sindicatele din penitenciare, din 10 august

În grevă japoneză
Federația Sindicatelor din
Penitenciare anunță că va
declanșa grevă japoneză de
la 10 august, urmând ca pe 3
octombrie să organizeze un
miting la Ministerul Justiției
și Administrația Națională
a Penitenciarelor cu marș
de protest. Din octombrie,
aceștia avertizează că vor refuza să intre la muncă.

Federația Sindicatelor din
Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că protestele angajaților din penitenciare
continuă conform calendarului
anunțat, la 10 august membrii
de sindicat urmând a intra în
grevă japoneză.
Majoritatea celor 31 de sindicate aﬁliate a notiﬁcat conducerile penitenciarelor în legătură cu refuzul de a efectua
ore suplimentare și a depus
sesizări împotriva ordinelor și
dispozițiilor ilegale în materia plății orelor suplimentare
și a împuternicirilor, acțiunea

urmând a ﬁ ﬁnalizată pe 10
august. „Rezultatul precedentelor discuții cu ministrul Tudorel Toader și reprezentanții
acestuia este doar o listă lungă de promisiuni nerespectate, ceea ce a și determinat
declanșarea acțiunilor de protest, care vor continua până
la rezolvarea problemelor sesizate și demiterea actualului
ministru al Justiției”, se arată
într-un comunicat de presă al
Federației. Sindicaliștii cer
condiții de lucru mai bune, plata orelor suplimentare restante,
stoparea împuternicirilor ilegale, eliminarea discriminărilor salariale, aprobarea statutului polițistului de penitenciare,
încetarea abuzului asupra pensionarilor și plata integrală a
orelor suplimentare curente.
Potrivit calendarului acțiunilor
de protest, pe 19 august 2018
– angajații din penitenciare organizează grevă prin „exces de
zel la accesul în penitenciare
și în derularea altor activități

care, deși nu afectează drepturile deținuților, pot duce la
blocarea penitenciarelor”, între
27 august și 27 septembrie e
programată pichetarea penitenciarelor de către 50 – 100
de angajați în uniformă, între
1 – 10 septembrie, sindicaliștii
vor depune acțiuni în instanță
și plângeri penale din partea
tuturor sindicatelor membre,
urmând ca pe 3 octombrie să
organizeze miting în unifor-

mă la Ministerul Justiției și
Administrația Națională a Penitenciarelor cu marș de protest între cele două instituții.
Începând cu octombrie,
angajații din penitenciare vor
refuza să intre în serviciu în
toate penitenciarele în care
nu este asigurat personalul
necesar pentru desfășurarea
în condiții de siguranță a
misiunilor.

România - Israel

Şedință de guvern
comună
Ambasada Israelului la București a conﬁrmat ieri, pentru agenția Mediafax, ședința
comună a guvernelor României și Israelului,
aceasta urmând să aibă loc la începutul lunii
noiembrie, delegația miniștrilor ﬁind condusă de premierul Benjamin Netanyahu.
„Ambasada Statului Israel conﬁrmă că
ședința comună dintre cele două guverne va
avea loc la începutul lunii noiembrie. Din
delegație urmează să facă parte miniștrii
cabinetului Netanyahu, având în vedere că este
vorba de o ședinţă G2G. Temele de discuție
abordate vor ﬁ relațiile bilaterale, relația cu
Uniunea Europeană precum și cooperarea
româno-israeliană în numeroase domenii. În
ceea ce privește mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, acesta este
un subiect deschis în continuare, la fel cum
rămâne deschis și în discuţiile cu alte state”, se
arată în răspunsul Ambasadei Israelului, către
Mediafax.
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat,
duminică seara, că şedinţa de Guvern cu reprezentanţii Guvernului din Israel va avea loc
în octombrie sau noiembrie. Vizita iniţială era
programată în luna august, dar a fost amânată.
Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, pe 25
aprilie, o întrevedere cu premierul israelian,
Benjamin Netanyahu, în cadrul vizitei oﬁciale
întreprinse în Statul Israel. La întrevederea cu
Dăncilă, Benjamin Netanyahu a salutat adoptarea de către Guvernul României a cadrului de
lansare a dezbaterii privind relocarea Ambasadei României la Ierusalim. 

Hărțuirea psihologică sau
sexuală a devenit contravenție

Amenzi până la 10.000 lei

urmare din pagina 1
Constatarea și sancționarea contravențiilor
se fac de către Ministerul Afacerilor Interne
(MAI), prin oﬁţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române, oﬁţerii şi suboﬁţerii
din cadrul Jandarmeriei Române, oﬁţerii şi
agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, în zona de competenţă, precum şi
de către poliţiştii locali, potrivit legii publicată
luni în Monitorul Oﬁcial.
Actul normativ care se aplică începând de
luni spune că prin hărțuire se înțelege „situația
în care se manifestă un comportament nedorit,
legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca
efect lezarea demnității persoanei în cauză și
crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor”.
Prin hărțuire sexuală se înțelege „situația în
care se manifestă un comportament nedorit cu
conotație sexuală, exprimat ﬁzic, verbal sau
nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea
demnității unei persoane și, în special, crearea
unui mediu de intimidare, ostil, degradant,
umilitor sau jignitor”, iar prin hărțuire psihologică se înțelege „orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament
ﬁzic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte
intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea ﬁzică ori psihologică a unei persoane”, mai prevede legea.
Proiectul de lege a fost adoptat pe 10 iulie
de Camera Deputaților, for decizional, cu 214
voturi „pentru”, 8 voturi „contra”, 10 abțineri.
Președintele Klaus Iohannis a semnat, pe 2
august, decretul privind promulgarea legii.

