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De la : Asociaţia “Alianţa Familiilor din România” 
Asociaţia “Pro-Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” fil. Bucureşti 

 
Cǎtre: Membrii Parlamentului European reprezentând România 
 

Ref. la: Recomandare de vot la o propunere de directivă 
 

 
Bucureşti, 1 septembrie 2010 

 
Stimate doamne şi stimaţi domni eurodeputaţi reprezentând România, 
 

Asociaţia Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi – Bucureşti şi Asociaţia Alianţa 
Familiilor din România sunt organizaţii nonguvernamentale dedicate promovării valorilor 
vieţii umane şi ale familiei tradiţionale. 

Vă scriem în legătura cu propunerea de “Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului Uniunii Europene privind protecţia animalelor utilizate în scopuri știinţifice” 
(06106/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)), raportor Elisabeth Jeggle (Germania), 
propunere ce urmează a fi dezbătută/votată în a doua lectură în plenul Parlamentului 
European în data de 8 septembrie 2010. 

Odata adoptată în forma propusă, directiva ar cere statelor membre “să se asigure 
că, ori de câte ori acest lucru este posibil, o metodă sau strategie de testare satisfăcătoare, 
care nu implică folosirea de animale vii, va fi folosită” ca alternativă la testarea pe animale. 
(art. 4, para. 1) 

Acest articol ne provoacă îngrijorarea pentru că interpretarea sa ar putea duce la 
experimentarea pe embrioni umani, în loc de animale, în acele state care nu au legislaţie 
specifică referitoare la celulele embrionare stem. 

Obiectăm faţă de posibila utilizare a embrionilor umani ca subiecţi de teste, întrucât 
aceştia aparţin speciei umane şi se bucură de acelaşi drept la viaţă şi demnitate ca şi ceilalţi 
membri ai familiei umane. Diferenţa între om şi animal este, în opinia noastră, fundamentală 
iar încălcarea ei, de neacceptat. 

Pentru a evita o astfel de situaţie, vă solicităm să votaţi patru amendamente care 
urmează să protejeze embrionul uman şi ţesutul fetal de la a fi folosite ca alternative la 
testarea pe animale. Este vorba despre amendamentele 175, 176, 227 si 228. 

Ca şi până acum, votul dumneavoastră va fi monitorizat de noi şi supus atenţiei 
opiniei publice. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

 
Bogdan I. Stanciu 
Preşedinte 
Asociaţia Pro-Vita - Filiala Bucureşti  
Str. Zmeica nr. 12, sector 4 Bucureşti 041107   
Tel. +40 728.673.673, fax +40 31.815.27.80   
provitabucuresti@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogdan Mateciuc 
Director executiv 
Asociaţia Alianţa Familiilor din România 
Str. Zmeica nr. 12, sector 4 Bucureşti 041107 
Tel. +40 745.783.125, fax +40 31.815.30.82 
office@alianta-familiilor.ro 

 


