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Comunicat de presă        4 aprilie 2012 

Parlamentarii decid în locul femeilor când și cum să întrerupă voluntar o sarcină 

 

Organizaţii neguvernamentale semnatare cer Guvernului României respingerea propunerii legislative 

“privind înfiinţarea, funcţionarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină” cu 

numar de înregistrare B118/2012, proiect care condiţionează accesul femeilor la serviciile medicale 

de întrerupere voluntară a sarcinii de participarea la ședinţe de consiliere și care își propune, în mod 

evident, manipularea deciziilor persoanele ale pacientelor. 

 

Organizațiile semnatare ridică un semnal de alarmă cu privire la corectitudinea unui proiect de lege, 

inițiat de către parlamentarii Marius Dugulescu și Sulfina Barbu și co-semnat de alți 48 de 

parlamentari, care introduce consilierea obligatorie înainte de procedura de întrerupere a sarcinii și o 

perioadă de gândire de 5 zile.  

Vă supunem atenției faptul că, această propunere legislativă numește consiliere (ce poate fi oferită 

de un medic, de un psiholog sau de un asistent social) printre altele, vizionarea de materiale foto și 

video și parcurgerea unui set de informații care arată “că avortul înseamnă încetarea unei vieţi, 

deoarece fătul este o fiinţă vie chiar din momentul concepţiei sale”. Organizațiile semnatare 

consideră că acest tip de consiliere nu face decât să inducă sentimente de vină și să manipuleze 

luarea unei decizii. De asemenea, perioada de gândire de 5 zile creează întârzieri nejustificate ce 

cresc riscurile pentru sănătatea pacientei. 

Atragem atenția că propunerea legislativă recent depusă în luna martie a.c. încalcă solicitările 

Organizației Mondiale a Sănătății adresate statelor, inclusiv României, în sensul în care informațiile 

transmise de personalul medical femeilor care solicită întreruperea sarcinii trebuie să fie oferite într-

o manieră nediscriminatorie, lipsită de constrângere sau influențare a deciziei. Proiectul Barbu - 

Dugulescu ignoră aceste obligații.  

Totodată, proiectul de lege încalcă unul din principiile fundamentale ale Legii Drepturilor Pacientului 

46/2003, acela că pacientul are dreptul de a lua o decizie de tip medical în absența presiunii sau 

coercițiunii. Prin introducerea de către acest proiect de lege a consilierii obligatorii, dreptul la 

informare îşi pierde caracterul de drept, transformându-se în obligație căreia pacienta ajunge să nu i 

se poate sustrage, anulându-i-se practic printr-o lege, dreptul de  a decide ea însăși pentru propria 

situație.  

„Problemele presante care determină o femeie să recurgă la avort nu dispar prin înăsprirea  legilor şi 

nici prin proiectatele intervenții paternalist-moralizatoare ale personalului medical. O astfel de 

politică pro-natalistă, ce amintește de epoca Ceaușescu, nu poate duce la creşterea natalității, ci face 

ca întreruperea de sarcină în condiții de nesiguranță să devină una din puținele opțiuni la îndemână” 

afirmă organizațiile semnatare. Acestea susțin politici publice de încurajare a egalității de gen, a 

nediscriminării şi promovează dreptul femeii la sănătate concomitent cu implicarea autorităților  în 

măsuri și politice de prevenție, planning familial, educație pentru utilizarea de măsuri contraceptive, 
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etc. Acestea ar trebui să fie preocupările primordiale ale Statului român modern. Organizațiile solicită 

în acest sens, în paralel cu retragerea acestei propuneri legislative, adoptarea şi bugetarea 

neîntârziată a Strategiei Naționale pentru Sănătatea Sexuală şi Reproductivă în România 2012-2015. 

De aceea, apelul organizațiilor semnatare a fost transmis nu numai inițiatorilor cerându-le să retragă 

proiectul de lege, respectiv tuturor parlamentarilor pentru a nu îl susține, dar și Guvernului pentru a 

elabora un punct de vedere de respingere a proiectului de lege, concomitent cu angajarea mai fermă 

în politici de prevenție mai ales în zonele rurale și în comunitățile în care este nevoie de eforturi 

susținute pentru creșterea nivelului de informare cu privire la sănătatea publică.  

Persoana de contact:  

Iustina Ionescu, Program Manager, ECPI–Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice, 

iionescu@ecpi.ro, 0722 253 789.    
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