
Bucureşti, 18 iunie 2009

PRO-VITA BUCUREŞTI A DEVENIT MEMBRU AL MIŞCĂRII  POLITICE CREŞTINE 
EUROPENE

- Comunicat de presă -
  
18 iunie 2009 - Asociaţia Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi - Filiala Bucureşti a aderat 
la  Mişcarea  Politică  Creştină  Europeană  (European  Christian  Political  Movement  - 
ECPM), organizaţie internaţională care îşi propune afirmarea principiilor creştine, la nivel 
european şi naţional, în toate domeniile vieţii sociale şi politice. 
  
Din ECPM fac parte partide de orientare creştin-democrată şi creştin-socială, organizaţii 
non-guvernamentale  şi  grupuri  de  reflecţie  (thinktanks)  conservatoare  din  întreaga 
Europă. 

Printre partidele membre se numără Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat din 
România, Partidul Popular Creştin Democrat din Republica Moldova şi Uniunea Creştină, 
partid aflat în coaliţia de guvernare din Olanda. 

Aderarea a avut loc în urma recentului Congres al ECPM de la Berna, iar Pro-vita a 
primit  calitatea  de ”membru asociat”,  cu respectarea caracterului  său independent  şi 
non-partinic. Dintre celelalte organizaţii non-guvernamentale asociate ECPM menţionăm: 
Centrul Areopagus (România), Care for Europe (Belgia), European Evanghelical Alliance 
şi Rule of Law Institute (Bulgaria).

Asociaţia Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi este o organizaţie non-profit al cărei scop 
este  afirmarea  valorilor  vieţii  persoanei  umane  de  la  concepere  şi  până  la  moartea 
naturală, ale familiei şi ale vocaţiei parentale.

Printre  căile  de  acţiune  adoptate  de  Pro-vita  se  numără  şi  monitorizarea  activităţii 
Parlamentului şi a autorităţilor publice centrale, pentru influenţarea factorilor de decizie 
politică  în  vederea  propunerii,  susţinerii  şi  aplicării  unor  iniţiative  legislative,  în 
conformitate cu scopul Asociaţiei. 

Pro-vita promovează dreptul şi datoria cetăţenilor de a supraveghea activitatea aleşilor şi 
a  se  adresa  membrilor  Parlamentului  României  şi  organismelor  unionale  şi 
internaţionale.  Fără să se implice în politică,  Pro-vita încurajează susţinătorii  valorilor 
vieţii şi ale familiei să voteze şi să se înscrie în partide politice, considerând că acestea 
sunt forurile în care indivizii pot lucra cel mai eficient în sectorul politic, pentru binele 
general al societăţii.

Filiala din Bucureşti a Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” este o organizaţie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, ce are ca scop afirmarea valorilor vieţii persoanei umane încă de la  
concepere, ale familiei şi ale vocaţiei parentale.
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