Prin poştǎ şi fax
Guvernul României
Primului Ministru Mihai Rǎzvan Ungureanu
PiaŃa Victoriei nr.1, sector 1, Bucureşti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Bucureşti, 4 aprilie 2012

Domnule Prim Ministru,
Vǎ scriu în numele a 21 de organizaŃii neguvernamentale cu o experienŃǎ solidǎ
de lucru în comunitǎŃi care vor fi afectate de Propunerea legislativă înregistrată la Senat
cu nr.B118/2012, privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere
pentru criza de sarcină.
Aceastǎ propunere legislativǎ se aflǎ în prezent pentru avizare la Guvern. Aşa
cum detaliem în scrisoarea comunǎ ataşatǎ, iniŃiativa legislativǎ ridicǎ probleme grave de
respectare a standardelor medicale şi a legislaŃiei române în domeniul sǎnǎtǎŃii,
drepturilor pacientului şi drepturilor omului. Prin urmare, vǎ rugǎm sǎ emiteŃi un aviz
negativ.
În speranŃa cǎ informaŃiile furnizate vǎ sunt utile în elaborarea avizului privind
aceastǎ propunere legislativǎ, vǎ stǎm la dispoziŃie cu mai multe informaŃii sau clarificǎri.
Persoane de contact: Iustina Ionescu, Program Manager, ECPI–Centrul Euroregional
pentru IniŃiative Publice, iionescu@ecpi.ro, 0722 253 789, Violeta Alexandru, Director,
Institutul pentru Politici Publice (IPP), 0723 257 640.
Cu respect,

Iustina Ionescu
Program Manager
ECPI – Centrul Euroregional pentru IniŃiative Publice

1

Prin poştǎ şi fax
Guvernul României
Primului Ministru Mihai Rǎzvan Ungureanu
PiaŃa Victoriei nr.1, sector 1, Bucureşti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Bucureşti, 4 aprilie 2012
Domnule Prim Ministru,
OrganizaŃiile pe care le reprezentăm urmăresc cu îngrijorare iniŃiativǎ recentă a
42 de parlamentari de restricŃionare a accesului femeilor la serviciile medicale de
întrerupere voluntară a sarcinii, servicii publice la care sunt îndreptăŃite conform legii
(Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de
consiliere pentru criza de sarcină (b118/20.03.2012)). Acestă iniŃiativă legislativă are la
bază alianŃa declarată cu organizaŃii şi coaliŃii de organizaŃii a căror unică raŃiune de
existenŃă constă în restrângerea legislativă a drepturilor sexuale şi reproductive ale
femeilor din România. Ele sunt cele care, în contextul procesului de modificare a Codului
Penal din anul 2009, au solicitat Parlamentului limitarea dreptului femeilor la avortul
terapeutic, destinat să salveze viaŃa femeii în condiŃii de urgenŃă medicală la orice vârstă
a sarcinii. Aceleaşi organizaŃii neguvernamentale cereau şi cer, public şi constant,
interzicerea avortului prin lege în România.
IniŃiatorii acestui proiect de lege pornesc de la prejudecata că ridicarea unor
obstacole în calea accesului femeilor la serviciile legale de întrerupere a sarcinii va
diminua rata avorturilor şi va creşte natalitatea în România. O astfel de politică pronatalistă cu forŃa, pe care sperăm că o veŃi respinge ferm, ne aminteşte de epoca
Ceauşescu în care circa 10.000 de femei au murit recurgând la metode empirice de
inducere a întreruperii de sarcină. RestricŃionarea accesului la avort între 1967-1989 nu a
dus şi nu putea duce la creşterea natalitaŃii. Dimpotriva, între 1967-1983, natalitatea a
scăzut cu 40%. Din 1990 până în prezent, rata avorturilor a scăzut în mod constant în
România, cu valori semnificative, în urma introducerii treptate a metodelor moderne de
contracepŃie. Am avut de recuperat un decalaj mare privind numărul avorturilor – în
perioada Ceauşescu avortul era singura metodă de control a fertilităŃii pentru majoritatea
femeilor, metodele moderne de contracepŃie fiind prohibite. Ne-am apropiat actualmente
ca tendinŃe de scădere de celelalte state membre UE. Rata avortului din Romania anilor
2010 e comparabilă cu cea din Estonia (447.84), Ungaria (447.77), Bulgaria (417.78),
Letonia (388.73) sau chiar Suedia (325.99).
Proiectul de lege instituie o procedură excepŃională în cadrul unei proceduri
medicale obişnuite şi sigure prin introducerea unei perioade de aşteptare şi a unui tip de
consiliere cu caracter de obligativitate. Ele vor avea ca efect imediat ridicarea de
obstacole în calea femeii care a luat decizia în cunoştinŃă de cauză, pentru ea şi familia
sa, de întrerupere voluntară a sarcinii în condiŃiile legii. Se încalcă deliberat solicitările
OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii adresată statelor, inclusiv României, de a trata cu
respect şi înŃelegere femeile care solicită efectuarea întreruperii de sarcină, iar
informaŃiile transmise de personalul medical să fie oferite într-o manieră nediscriminatorie,
lipsită de constrângere sau influenŃare a deciziei de a întrerupe sau de a nu întrerupe
sarcina. Aşa cum este structurat şi detaliat în proiectul de lege, măsurile prevăzute de
proiectul de lege nu servesc unui scop medical care să sprijine pacienta. Dimpotrivă,
sunt menite să descurajeze o procedură medicală legală în România prin întârzieri care
cresc riscurile pentru sănătatea pacientei.
În opinia legiuitorilor, dreptul la informare îşi pierde caracterul de drept, devenind
obligaŃie căreia pacienta nu i se poate sustrage. Este încălcat astfel unul din principiile
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fundamentale ale Legii Drepturilor Pacientului 46/2003, acela că pacientul are dreptul de
a lua o decizie de tip medical în absenŃa presiunii sau coerciŃiunii. Proiectul de lege
contravine, de asemenea, obligaŃiei personalului medical de a proteja pacienta şi starea
ei de sănătate fizică şi mentală. Cadrul medical se va afla în situaŃia de a fi obligat să
prezinte informaŃii extra-medicale pentru care nu are competenŃa necesară, fără legătură
directă cu pacienta şi care sunt menite strict să-i inducă acesteia dubii sau sentimente de
vină.
Problemele presante care determină o femeie să recurgă la avort nu dispar prin
simpla dorinŃă a unor politicieni de înăsprirea a legilor şi nici prin proiectatele intervenŃii
paternalist-moralizatoare ale personalului medical, ci fac ca întreruperea de sarcină în
condiŃii de nesiguranŃă să devină una din puŃinele opŃiuni la îndemană. OrganizaŃiile
noastre nu promovează avortul ca metodă de planificare familială şi susŃin că este nevoie
ca tendinŃa de scădere a ratei avorturilor să continue. Însă Ńinta trebuie să fie creşterea
accesului la mijloace moderne de planificare familială, informarea şi educarea populaŃiei
cu privire la sănătatea sexuală şi a reproducerii. Acestea conduc la creşterea coeziunii
sociale şi a climatului de respectare a drepturilor omului, la îmbunătăŃirea creşterii
economice şi la scăderea gradului de sarăcie, la creşterea constantă a natalitaŃii - urmare
a măsurilor de stimulare a naşterilor şi a sprijinului acordat părinŃilor.
SusŃinem politici publice de încurajare a egalităŃii de gen, a nediscriminării şi
promovăm dreptul femeii la sănătate şi la planificarea propriei familii. Solicităm, în acest
sens, respingerea acestui proiect de lege prin aviz negativ, în paralel cu adoptarea şi
bugetarea neîntârziată a Strategiei NaŃionale pentru Sănătatea Sexuală şi Reproductivă
în România 2012-2015.
În speranŃa cǎ informaŃiile din prezentul memoriu vǎ sunt utile în elaborarea
avizului privind aceastǎ propunere legislativǎ, vǎ stǎm la dispoziŃie cu mai multe
informaŃii sau clarificǎri. Persoane de contact: Iustina Ionescu, Program Manager, ECPI–
Centrul Euroregional pentru IniŃiative Publice, iionescu@ecpi.ro, 0722 253 789, fie la
Violeta Alexandru, Director, Institutul pentru Politici Publice (IPP), 0723 257 640.
OrganizaŃii semnatare
ECPI – Centrul Euroregional
pentru IniŃiative Publice
IPP – Institutul pentru Politici
Publice
CPE – Centrul Parteneriat
pentru Egalitate
SECS – Societatea de EducaŃie
Sexuală si Contraceptivă
FundaŃia Pro Women
CPSS – Centrul pentru Politici şi
Servicii de Sănǎtate
APFR – AsociaŃia de Planificare
Familială din România
Filia – Centrul de Dezvoltare
Curriculară şi Studii de gen
AsociaŃia Mame pentru Mame
CJI – Centrul pentru Jurnalism
Independent
FundaŃia Tineri pentru Tineri

AnA – Societatea de Analize
Feministe
CeRe – Centrul de Resurse
pentru Participare Publică
ASUR – AsociaŃia SecularUmanistă din România
AsociaŃia FRONT
CED – Centrul Euroregional
pentru DemocraŃie
Romani CRISS – Centru Romilor
pentru IntervenŃie Socială şi
Studii
APADOR – Comitetul Helsinki
CRJ – Centrul de Resurse
Juridice
ALEG
–
AsociaŃia
pentru
Libertate şi Egalitate de Gen
Liga Pro Europa
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