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Scrisoare deschisă d-nei Cristina Ancuţa Pocora 

Deputat al Partidului Naţional Liberal 

Preşedinte al Comisiei pentru Egalitatea de Şanse din 

Camera Deputaţilor 

 
Stimată d-nă Deputat, 

 
Asociaţia Pro-vita este o organizaţie non-guvernamentală, independentă, non-partinică, al cărei scop 
este protejarea vieţii umane în toate stadiile sale, de la concepţie şi până la moartea naturală. 
 
Dorim să facem prin prezenta scrisoare câteva precizări privind luarea dvs. de poziţie, exprimată pe 
blogul personal*, ca reacţie la lansarea Subcomisiei pentru Demnitate Umană din Camera Deputaţilor şi 
la anumite declaraţii făcute de Preşedintele Subcomisiei, colegul dvs., Dep. Marius Dugulescu (PD-L). 
 
Într-adevăr, problematica avortului “trebuie tratată cu maximă responsabilitate”, aşa cum chiar dvs. 
spuneţi. De asemenea, suntem de acord că lipsa din componenţa Subcomisiei a doamnelor deputat este 
un neajuns care, sperăm, va fi îndreptat. Acestea sunt însă singurele menţiuni, din cele pe care le faceţi, 
cu care ne declarăm de acord.  
 
Referitor la celelalte afirmaţii ale dvs., cu bună credinţă şi cu respect dorim să vă expunem poziţia 
noastră: 
 
- Ideea că avortul/sarcina ar fi un “subiect total străin naturii masculine” este neadevărată şi 

nedreaptă, cel puţin atâta timp cât pentru conceperea unui copil sunt necesari o femeie şi un bărbat. S-
a dovedit că ambii parteneri pot fi profund afectaţi de avort, de aceea găsim regretabil faptul că 
percepeţi bărbatul ca pe un antagonist. Vă reamintim şi că, în cazul în care copilul se naşte, conform legii 
româneşti tatăl este obligat să participe la creşterea şi educarea acestuia, chiar dacă nu l-a dorit. De 
asemenea, majoritatea ginecologilor sunt bărbaţi. 
 
- Scăderea numărului de avorturi prin ridicarea nivelului de trai, soluţia propusă de dvs. 
pentru numărul mare de întreruperi de sarcină din România, este contrazisă de realitatea altor ţări. 
Un singur exemplu: între 1998 şi 2008 în Spania numărul avorturilor a crescut cu 115%, în ciuda creşterii 
nivelului de trai. Mai putem aduce şi alte exemple care dovedesc că acest model de abordare este 
eronat. 
 
O menţiune specială în ce priveşte afirmaţiile dvs. „Ridicarea nivelului de trai, investiţiile în educaţie şi 

cercetare, investiţiile în sistemul sanitar, acestea ar trebui să fie preocupările majore ale colegilor de la PD-L 

aflaţi astăzi la guvernare.” Ne miră că, după ce numiţi problematica avortului drept “una care cere 
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maximă responsabilitate” cedaţi unei adversităţi politice de moment şi adoptaţi o poziţie cu accente 
demagogice. Vă reamintim că faceţi parte dintr-un partid care a guvernat 4 ani şi, din punctul nostru de 
vedere, PNL nu a dovedit mai multă preocupare pentru aceste obiective decât dovedeşte azi PD-L. 
 
- Din păcate, în spitalele din România NU se face NICI UN FEL de consiliere pre-avort - contrar cu 
ce aţi afirmat. De aceea, femeia nu cunoaşte riscurile şi urmările avortului şi nici alternativele la acesta. 
Avortul are efecte distrugătoare, în plan fizic, psihic şi intelectual, dintre care menţionăm: tulburări de 
fertilitate, sterilitate, cancer mamar, mortalitate infantilă la viitoarele sarcini duse la capăt, depresii, 
tendinţe sinucigaşe şi un simţământ foarte persistent de vină. De asemenea, nu există un timp de 
aşteptare, necesar femeii pentru a cântări adecvat decizia sa, odată informată corect. 
 
În aceste coordonate, credem că o lege a consilierii bazată pe “dreptul femeii de a şti” ar servi interesele 
acesteia şi nu ar trebui în nici un fel interpretată, aşa cum o faceţi dvs., ca o “lovitură”. 
 
- Orice comparaţie între politica lui Nicolae Ceauşescu şi principiile de apărare a vieţii înainte 

de naştere, afirmate de Preşedintele Subcomisiei pentru Demnitate Umană, este deplasată. 
Din păcate, confuzia - voită sau nu - este pe cât de uşor de demontat, pe atât de răspândită. 
Demnitatea umană (la care şcoala de gândire pro-vita aderă) şi politicile construite pe aceasta au 

în vedere protejarea vieţii indiferent de conjunctura economică, socială ori demografică. Ele 
au ca fundament “Imago Dei” - principiul că omul are valoare per se întrucât este alcătuit după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu. România comunistă a impus politici de tip utilitarist, permiţând sau 
prohibind avortul în funcţie doar de interesele regimului. Restricţiile impuse după 1967 avortului la 
cerere nu au avut ca bază demnitatea umană, ci pro-natalismul, în care copilul nenăscut era considerat 
proprietate a statului; valoarea sa era dată de forţa sa potenţială de muncă în folosul regimului. De 
aceea era permis avortul dacă femeia “îşi făcuse datoria faţă de patrie” născând 4 copii sau dacă fătul era 
depistat cu handicap grav, acest din urmă obicei fiind moştenit şi de regimurile post-comuniste. 
 
Vă mai informăm, spre respectarea adevărului, că în perioada de aşa-zisă “interdicţie” a avortului 
statisticile (disponibile şi pe site-ul nostru www.provitabucuresti.ro) arată că se făceau 200-300.000 de 
avorturi per an, înregistrate. 
 
- Ideologia feministă, pe care dvs. o susţineţi explicit, este doar altă extremă faţă de cea de mai sus. 
Feminismul consideră copilul nenăscut că proprietate a mamei, sau, mai grav, drept “parte a corpului 
mamei” - în dispreţul oricăror dovezi contrare - negându-i acestuia orice drepturi. Această poziţie nu 

are nici un alt fundament decât cel ideologic, cu nimic mai bun ca cel al regimului Ceauşescu, 
blamat de dvs. Ştiinţa modernă onestă, în special medicina/fetologia, a arătat dincolo de 

orice îndoială că omul există ca entitate distinctă înainte de naştere şi că acestuia trebuie sa 

i se asigure protecţia adecvată în aceeaşi măsură în care li se asigură şi celor născuţi.  
 
Credem că experimentul pro-avortist, tragic pentru femeie, copil, familie şi societate pe care România îl 
trăieşte de 20 de ani şi în care au pierit milioane de copii (după statisticile oficiale, cca 7,5 milioane - cifră 
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pe care o apreciem ca fiind mult mai mică faţă de realitate) este un impediment major în calea revenirii 
României pe drumul său firesc. Nu pot exista în mod real dreptate şi justiţie ori dezvoltare într-o ţară 
care permite măcelărirea cu sânge rece a unor oameni fără apărare, uzitând doar de argumente 
ideologice găunoase. 
 
Dacă dvs., ca Preşedinte al Comisiei pentru Egalitatea de Şanse din Camera Deputaţilor, serviţi într-
adevăr interesele femeilor din România - lucru pe care îl salutăm, fiind preocuparea noastră în egală 
măsură - ne permitem să vă propunem câteva subiecte de actualitate: 
 
- Inexistenţa unei protecţii adecvate pentru femeia însărcinată împotriva partenerului abuziv 

şi a familiei care o agresează fizic şi psihic pentru a face avort contrar voinţei ei, precum şi 
împotriva medicului care o îndeamnă să facă avort exclusiv din dorinţa de profit, încălcând 
astfel grav codul deontologic. Din experienţa noastră ştim că aceste situaţii reprezintă un procent foarte 
mare din totalul avorturilor din România, probabil peste 50%; 
- Legătura, niciodată discutată public, între faptul că România are, din 1990 încoace, cea mai înaltă 

rată a avortului din ţările care azi alcătuiesc UE şi faptul că tot România are cea mai înaltă 

rată a mortalităţii infantile şi printre cele mai multe cazuri de cancer de col uterin şi cancer 

mamar, în condiţiile în care avortul este un factor important de risc pentru acestea din 

urmă; 
- Cât este de potrivită concepţia, foarte răspândită în ţara noastră, că avortul “este o intervenţie 
chirurgicală minoră” în condiţiile în care aproximativ 800 de femei au decedat, după 1 ianuarie 

1990, în România, ca urmare a unor avorturi “legale şi sigure”. 
 
Având în vedere acestea, nu doar că nu suntem de acord că “problematica [avortului] este deja 

reglementată în România”, aşa cum spuneţi, dar considerăm că dezbaterea publică privind avortul 

şi dreptul la viaţă al copilului care nu s-a născut abia începe în ţara noastră. 
 
În conformitate cu statutul nostru non-partinic şi cu carta asociaţiei noastre, suntem onoraţi să oferim 
oricărui factor de decizie din România, inclusiv membrilor Parlamentului, expertiza noastră în domeniu. 
 

Cu deosebită consideraţie, 
Preşedinte 

Bogdan I. Stanciu  
 
 
 
 
 
 

* http://blog.cristinapocora.ro/?p=1593 

  


