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JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

SECŢIA CIVILĂ 

 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

 

Subscrisa “Asociaţia Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi”- Filiala Bucureşti, cu 

sediul in Bucureşti, Str. Zmeica nr. 12, Sector 4, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 

procedură la Cabinet de Avocat “Blejuşcă Ionuţ Doru, cu sediul în Bucureşti, Sector 6, B-dul 

Drumul Taberei nr. 53, Sc. B, Ap. 74, în calitate de reclamantă, prin avocat Blejuşcă Ionuţ Doru, 

in contradictoriu cu SPITALUL DE OBSTRETICĂ ŞI GINECOLOGIE « PROF. DR. 

PANAIT SÂRBU », reprezentat prin Manager, cu sediul în Bucureşti, Calea Giuleşti Nr. 5, 

Sector  6 şi cu  PANĂ DORU,  domiciliat în Bucureşti, Calea Giuleşti Nr. 5, Sector  6, în calitate 

de pârâţi,    formulează prezenta 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

Prin intermediul căreia vă solicităm următoarele : 

1. Anularea situaţiei create prin discriminarea săvârşită de purtătorul de cuvânt al 

Spitalului indicat mai sus, respectiv dr. PANĂ DORU, prin declaraţiile acestuia date  

în ziarul « Jurnalul Naţional » din data de 27.04.2011. 

 

2. Acordarea despăgubirilor produse subscrisei ca urmare a acestei discriminări în 

cuantum de 1 LEU. 

 

 



CABINET DE AVOCAT  « BLEJUŞCĂ  IONUŢ  DORU » 

BUCUREŞTI, STR. DRUMUL TABEREI NR. 53, BL. R6, SC. B, AP. 74, SECTOR 6, 

TEL. : 0766.210.968; E-MAIL : ionut.blejusca@gmail.com 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
SECŢIA CIVILĂ 

2 | P a g e  
 

 

MOTIVARE ÎN FAPT 

 În ziarul « Jurnalul Naţional » din data de 27.04.2011 (prima pagină şi pagina nr. 4) D-l 

Dr. Doru Pană, în calitate de purtător de cuvânt al SPITALULUI DE OBSTRETICĂ  ŞI 

GINECOLOGIE « PROF. DR. PANAIT SÂRBU »,  a declarat:  « Un copil cu Sindrom Down e 

mort pentru societate. Cu alte cuvinte, îşi chinuie părinţii timp de 20 de ani sau mai mult ». 

 Această declaraţie a fost făcută de dr. Pană la solicitarea presei, în contextul în care, la 

unitatea sanitară a cărei purtător de cuvânt era, în data de 17.03.2011 a fost efectuat, cu avizul 

comisiei medicale de specialitate, un avort așa-zis terapeutic, la o sarcină de 24 de săptămâni, 

pentru diagnosticul de Sindrom Down al fătului.  

Dl. Dr. Pană, tot în calitate de purtător de cuvânt al spitalului în cauză, a mai facut o 

declaraţie-şoc: « Clar, nu era vorba de o naştere. Deci este un avort terapeutic la cerere, din 

cauza malformaţiilor fetale ». 

Menționăm că în opinia noastră întreruperea de sarcină nu a fost legală și s-a făcut 

încălcându-se prevederile legale în materie (respectiv, art. 185 din C. Pen.) şi cu sfidarea 

normelor etico-profesionale din Codul Deontologic al medicului, întrucât diagnosticul de 

Sindrom Down nu este o indicație pentru avortul terapeutic.  

D-l prof. dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor (la pagina nr. 4 a 

aceluiaşi ziar) declară referitor la cele întâmplate în data de 17.03.2011: « După 14 săptămâni de 

sarcină nu se mai poate face decât avort terapeutic. Avortul terapeutic se face doar când fătul 

pune în pericol viaţa femeii. Acesta a fost un act medical care nu are valenţe în acest sens. Nu 

ştiu cum poate fi calificat acest lucru. Avortul terapeutic se face indiferent de vârsta sarcinii, 

dar Sindromul Down nu reprezintă o malformaţie gravă, care pune în pericol viaţa mamei şi 

nu e o malformaţie neconformă cu viaţa, condiţii necesare pentru efectuarea unui astfel de 

avort ». 
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Prin declaraţiile date de medicul Pană Doru, şi în calitate de medic şi mai grav, în 

calitate de purtător de cuvânt al unui spital public din Bucureşti, se aduce o gravă atingere 

scopului subscrisei care apără “afirmarea valorilor persoanei umane încă de la 

concepere, ale familiei şi ale vocaţiei parentale” şi “afirmarea principiilor, ideilor, 

morale şi tradiţiilor creştin ortodoxe”(art. 5 din Statut, astfel cum a fost modificat prin 

actul adiţional nr. 21 din 05.06.2009). 

Ca temeiurile legale pentru declararea prezentei acţiuni invocăm art. 27 şi 28 din O.G. nr. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi art. 998-999 C. 

civ.. 

Astfel, conform  art. 27 alin. 1 din O.G. Nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, citez: “Persoana care se consideră discriminată 

poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despagubiri şi 

restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, 

potrivit dreptului comun. Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi nu este 

condiţionată de sesizarea Consiliului.”  

             

Calitatea noastră procesuală activă rezultă din lege, şi anume din prevederile art. 28 alin.1 

din actul normativ anterior indicat, articol care stipulează că: “Organizaţiile neguvernamentale 

care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea 

discriminării au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în 

domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane”.  

 

Probe: înscrisuri, interogatoriu, martori şi orice alte probe a căror necesitate va rezulta 

din dezbateri. 
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În drept, invocam prevederile  art. 1 şi urm., art. 27, art. 28 din O.G. nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; art. 165, art. 178 din Legea 

nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii; art. 998-999 din C. Civil. 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                         ASOCIAŢIA PRO-VITA 

 PENTRU NĂSCUŢI ŞI NENĂSCUŢI  

                                                                                FILIALA BUCUREŞTI, 

                                                                                 Prin avocat, 


