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JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

SECŢIA CIVILĂ 

DOSAR NR. 15841/303/2011 

T: 13.12.2011 

 COMPLET NR. 5 

ORA: 12.30 

 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

Subsemnatul STANCIU BOGDAN IOAN, 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 intervenient voluntar în dosarul nr. 

15841/303/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, având ca obiect acţiune în 

răspundere civilă delictuală, prin av. Blejuşcă Ionuţ Doru,  

Formulez prezenta cerere de 

 

INTERVENŢIE VOLUNTARĂ ACCESORIE 

Prin intermediul căreia înţeleg să susţin apărarea reclamantei Asociaţia Pro-Vita 

pentru născuţi si nenăscuţi”- Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Zmeica, nr. 12, 

sector 4. 

       Motivele cererii sunt următoarele: 

1. Sunt părintele unui copil cu handicap de gr. II (hipoacuzie neurosenzoarială 

profundă bilaterală) și consider că declarațiile dr. Doru Pană, în calitatea sa de 

purtător de cuvânt al unei instituții medicale, aduc atingere drepturilor copilului 
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meu, după cum voi arăta mai jos. Mă refer la afirmația „Când se descoperă că un 

făt are Sindrom Down, eu ştiu sigur că va avea unele malformaţii la inimă, renale. 

Este un om mort pentru societate. Cu alte cuvinte, îşi chinuie părinţii”, făcută pentru 

cotidianul Jurnalul Național, ediția din 27 aprilie 2011. 

 

2. Consider că intervenția medicală a fost ilicită, încălcându-se atât legea cât și Codul 

Deontologic al medicului. 

1. 

Valoarea unui om cu handicap, înainte sau după naștere, nu este mai mică decât a 

unuia sănătos. Această afirmație, deși este un „loc comun” în practica juridică și a drepturilor 

omului din societățile democratice moderne, este contrazisă vehement în aceleași societăți prin 

eliminarea celor bolnavi cu ajutorul „avortului terapeutic”, practică mai degrabă caracteristică 

regimurilor totalitare și nu democrațiilor. 

Întreaga societate umană, inclusiv cea românească, este obsedată azi de mitul perfecţiunii, 

al vieții „de calitate”. Dacă până acum două decenii se vorbea despre tovarăşul perfect (nu se 

îmbolnăveşte niciodată, este bun patriot, este harnic, mănâncă ce găseşte, nu se supără, este 

mereu fericit şi trece pe sub apă cu țigara aprinsă, aducând simultan laude conducătorilor săi 

inteligenţi) astăzi se vorbeşte despre cetăţeanul ideal: el se naşte sănătos - sau mai bine nu se 

naşte - îşi plăteşte impozitele şi ar fi preferabil să nu consume resursele, și așa puține, ale statului 

prin solicitări de ajutor. 

Dacă tovarăşul a fost creația „revoluţiei proletare”, care presupunea eliminarea unei clase 

indezirabile, cetăţeanul contemporan model poate exista doar într-o societate din care au fost 

eliminați cei cu dizabilităţi.  

Este adevărat că, după al Doilea Război Mondial, această eliminare nu putea să continue 

aşa cum a fost ea începută de eugeniști și continuată de regimul nazist, adică prin omorârea 

persoanelor născute cu dizabilităţi şi sterilizarea forţată a celor consideraţi inferiori. Aceste erori 

au fost deja condamnate de întreaga omenire, atât prin Procesul de la Nürnberg, cât şi prin 

tratatele internaționale și legislaţiile naţionale.  
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Însă una dintre practicile la fel de abominabile a scăpat atenției: eliminarea oamenilor 

încă nenăscuți, care ar putea să se nască cu dizabilităţi, neconformi cu „standardele de calitate” 

ale societăţii. Pentru ca acest lucru să fie făcut în spirit pseudo-democratic, în ultimele decenii 

am depersonalizat fătul, lipsindu-l de drepturi și deci de protecție, şi am căutat portiţe de scăpare 

în legislaţia lacunară. Concret, astăzi, în România, copiii cu diferite afecțiuni precum Sindromul 

Down sunt avortaţi chiar şi mult după depăşirea limitei de 14 săptămâni, impusă de legislaţia în 

vigoare pentru întreruperea de sarcină „la cerere”. Pentru a putea face acest lucru este invocat 

„avortul terapeutic” care nu este de fapt altceva decât ceea ce omenirea a numit eugenism şi a 

condamnat fără echivoc. 

Istoric, eugenismul provine din mai multe teorii filosofice și bioetice dintre care cea mai 

importantă este utilitarismul. Utilitarismul are la bază filosofia empiristă a şcolii anglo-saxone 

(John Stuart Mill și Jeremy Bentham) şi urmăreşte obţinerea maximumului de fericire - înţeleasă 

ca bunăstare economică şi materială - cu minimum de suferinţă. Etica utilitaristă, o etică a 

eficienţei, a creat un concept extrem de controversat: acela de calitate a vieţii (care înlocuieşte 

conceptul creştin de sacralitate a vieţii). Adepţii utilitarismului consideră că individului i se 

poate recunoaşte statutul de persoană şi deci dreptul de a trăi doar dacă posedă anumite atribute, 

cum ar fi capacitatea cognitivă şi de raţionare, autonomia etc. care să îi confere un anumit 

standard de "calitate a vieţii", decis de membrii comunităţii. Cei care nu aduc profit sau nu 

(mai) pot atinge acest standard sunt indezirabili. Există indivizi care au pierdut dreptul de a 

trăi - bătrânii, handicapaţii, bolnavii incurabil trebuie eutanasiaţi; alţii nu au primit încă acest 

drept – de exemplu embrionul (se permit experienţele pe embrionul uman în vederea fertilizării 

artificiale sau cercetarea pe acesta, chiar dacă un număr mare de embrioni trebuie distruşi); 

copilul depistat cu malformaţie prin diagnostic prenatal defavorabil trebuie avortat sau, dacă s-

a născut, trebuie lăsat să moară prin privare de hrană; pacienţii se împart în categorii din care 

unele primesc asistenţă medicală preferenţială iar altele deloc, etc. De asemenea, pornind de la 

ideea necesității de a ameliora rasa umană, sunt justificate și tehnicile de manipulare genetică. 

Utilitarismul a preluat de altfel o parte din sistemul axiologic al păgânismului (exploatat 

filosofic în opera lui Platon, care propunea „îmbunătăţirea” umanității prin practici eugenice; 

spartanii ucideau toţi copiii imperfecţi sau ilegitimi etc.) 
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 Se ridică întrebarea cum definim acest concept de „calitate a vieții”, adică pragul de la 

care o existență nu „chinuie” pe a altora? Discutăm despre calitatea fizică, socială, spirituală sau 

despre o sinteză între acestea? Cine decide care este nivelul „calității vieții” necesar pentru a 

avea dreptul la existență? Care oameni vor beneficia de o „viață de calitate” și pe ce bază se va 

face discriminarea? Vârstă? Rasă? Rang social?  

 Consider că afirmaţiile citate ale dr. med. Doru Pană aparțin aceluiași sistem de 

valori distructiv care a generat practicile eugenice, „etica utilitaristă”. 

De altfel, mergând pe același raționament cu al d-sale, dacă un copil cu Down „chinuie” 

pe alții și existența sa trebuie curmată, ce ne împiedică să procedăm la fel cu un vârstnic 

afectat de boala Alzheimer? Ori cu victima unui accident rutier, aflată de un an în comă? 

Iată întrebări la care utilitariștii nu pot oferi răspunsuri, după cum s-a văzut în istorie, sau 

atunci când le oferă, acestea sunt punctul de pornire al unor accidente istorice cu inflexiuni 

genocidare. 

Desigur, dr. med. Pană, în calitatea sa de cetăţean al unei ţări democratice, este liber să îşi 

exprime propriile păreri, la fel cum au făcut-o de-a lungul timpului și filosofii favorabili eugeniei 

dar în calitatea sa de medic, mai mult, de purtător de cuvânt al unei instituţii medicale a 

cărei scop este acela de sprijini viaţa şi nu de a practica eugenismul, este obligat să respecte 

prevederile legislaţiei în vigoare şi ale Codului Deontologic.  

 Scriitorul, filosoful și apologetul creștin britanic G.K. Chesterton, supranumit „prințul 

paradoxului” scria că uneori adevărurile și faptele în ansamblul lor sunt lesne ignorate din cauza 

detaliilor, adică „nu vedem pădurea din cauza copacilor” (too large and too close to be seen)
1
, 

așa că pentru a le aprecia corect trebuie să le privim dintr-un punct exterior, mai îndepărtat. 

Problema avortului terapeutic (în special, dar și a avortului în general) se regăsește în această 

sintagmă. Trăind într-o cultură impregnată de decenii cu avort, un act considerat banal și la fel de 

accesibil ca scoaterea unei măsele (particularizând, România este chiar una dintre tristele 

performere mondiale la acest „sport” sinistru), ne este dificil să apreciem integral cât este de 

                                                             
1 G.K. Chesterton, The Everlasting Man, 1925 
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detestabilă și inumană această practică și cât de serioase sunt implicațiile sale asupra celor 

născuți. 

 Privind în ansamblu, precum ne recomandă Chesterton, vedem că avortul „terapeutic”, pe 

lângă a fi un oximoron (căci, cum poate vindeca un act care ucide?) este chiar de două ori mai 

grav decât avortul „la cerere”, atât pentru că agresiunea se produce cu acordul și la cererea 

părinților, cât și pentru că victima nu este doar fără apărare, ci și bolnavă, deci are nevoie de 

îngrijire și afecțiune suplimentare. 

Dar cum este influențată concret societatea de aceste atitudini? 

Putem adesea auzi sau citi în mass media discuții și opinii despre comportamentul 

nedemn, impasibilitatea și lipsa de reacție ale concetățenilor noștri în situații care reclamă 

intervenție civică urgentă. Cum ar putea însă un cetățean oarecare să [re]acționeze în apărarea 

victimei unei agresiuni domestice sau tâlhării, când unii dintre cei mai respectați profesioniști - și 

prin aceasta importanți formatori de opinie - medicii, susțin prin afirmații și faptă o agresiune 

mult mai gravă, cu consecințe fatale, contra unor ființe umane care nu poartă nici o vină alta 

decât că sunt bolnave – sau suspectate că au o boală?  

Atitudinea cetățenilor se răsfrânge în comportamentul instituțiilor statului – care nu face 

concret aproape nimic pentru a ușura viața persoanelor cu handicap, ba dimpotrivă - și mai 

departe ea se reîntoarce, ca într-o reflexie în oglindă, în societate, manifestându-se prin toate 

problemele pe care persoanele cu handicap le au în încercarea lor de a duce o viață normală.  

Pot exemplifica prin situația personală. Sunt familiarizat cu problemele de care se 

lovesc copiii hipoacuzici și în particular purtători de implant cohlear (implant auditiv), așa cum 

este fiica mea. Lipsa permanentă a fondurilor publice pentru implanturi, lipsa logopezilor 

specializați în terapia de recuperare a acestor copii, incapacitatea sistemului de învățământ de a 

înțelege și satisface solicitările dizabililor reflectă o profundă ostilitate față de persoana cu 

handicap, până într-acolo încât ea este (chiar dacă nu i se spune direct) considerată vinovată că s-

a născut, întrucât îi sâcâie și „chinuie” (vorba dr. Pană) pe alții cu nevoile sale – iată tot atâtea 

consecințe care își au rădăcina în atitudini precum cea a dr. Doru Pană. 
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Spoiala de drepturi acordate, de silă, la presiunea Uniunii Europene, nu poate păcăli pe 

nimeni: în România, cetățeanul handicapat este un cetățean inferior, iar din punctul meu de 

vedere, totul începe de la relația cu nenăscutul (deci, non-cetățeanul, dat fiind că în România cel 

care nu s-a născut încă nu este considerat persoană) bolnav sau handicapat. 

Cât este de „nedorit” un copil cu handicap și cum se justifică tratramentul diferit 

aplicat lui? 

 Recent, Australia a fost şocată de o „reducţie (eliminare) selectivă” greşită
2
. O femeie era 

însărcinată cu gemeni, cărora le dăduse deja chiar și nume. La 32 de săptămâni de sarcină, 

medicii dintr-un renumit spital din Melbourne au detectat grave anomalii la inima unuia dintre 

gemeni şi a sfătuit-o să avorteze copilul, subliniind că aceasta, dacă ar fi supravieţuit, ar fi avut 

nevoie de ani şi ani de intervenţii chirurgicale. 

 Însă, în ciuda atentei verificări, medicul a făcut injecţia letală geamănului sănătos. După 

ce şi-au dat seama de greşeală, medicii l-au eliminat şi pe cel rămas în viaţă, care era bolnav. 

Femeia a fost şocată și foarte afectată. 

 În legătură cu acest caz, bioeticianul și scriitorul Peter Saunders ilustrează cât de încâlcită 

este sintagma „copil dorit”.  

„E interesant că uciderea, în sânul mamei, a unui copil «nedorit», cu nevoi speciale, este 

considerată ca fiind «normală», în timp ce moartea accidentală a unui copil «dorit», sănătos, este 

considerată o tragedie, pasibilă de mediatizare internaţională. Şi cu toate acestea, dacă copilul 

«anormal» s-ar fi născut, doctorii cu siguranţă ar fi făcut tot ce le-ar fi stat în putinţă pentru a-l 

îngriji. Desigur, dacă cel de-al doilea copil, «normal», ar fi fost, de asemenea, considerat 

«nedorit», faptul ar fi fost trecut pur şi simplu cu vedere. Numărul avorturilor de copii «normali» 

«nedoriţi» ajunge la peste 40 de milioane în fiecare an în întreaga lume”. 

                                                             

2
 „Wrong twin aborted in Australian mix-up”, http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9853  

 

http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9853
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 Am menționat această tragică eroare medicală pentru că ne duce cu gândul la o situație 

similară, relativ recent petrecută chiar în instituția în care lucrează dr. Doru Pană, Spitalul de 

Obstretică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” - Giulești. Este de notorietate incendiul din 17 

august 2010: atunci, câțiva copii „doriți”, dar născuți înainte de termen și aflați în incubatoare, au 

ars de vii. Ei pot fi considerați, filosofic vorbind, „gemeni” cu cel suferind de Sindrom Down, 

căzut victimă falsului „avort terapeutic”, din același spital, care a declanșat acțiunea Asociației 

PRO VITA. Și unii, și celălalt aveau aceeași vârstă, aproximativ 24 de săptămâni. 

 Cu toate acestea, cazurile au fost – cu excepția notabilă a cotidianului „Jurnalul Național” 

– prezentate și interpretate în mod complet diferit de toată mass media. Această diferență de 

tratament este semnul unei profunde schizofrenii morale, confirmată prin atitudinea dr. 

med. Doru Pană. Ieșirea din această stare de anomalie, din punctul meu de vedere, este o 

infuzie de omenie, dragoste şi morală și nu promovarea insistentă a unei proceduri 

eugenice de tip nazist. 

 Doresc să menționez că deși am un copil cu handicap, îl iubesc la fel de mult ca și când ar 

fi sănătos. Mai mult, prin natura ocupației mele actuale (președinte al Asociației Pro-vita pentru 

Născuți și Nenăscuți București) am cunoscut alţi părinţi care au copii cu dizabilităţi și am 

observat aceeași atitudine. Încă nu am văzut vreodată o mamă care să nu-şi iubească copilul 

bolnav şi să dorească să nu se fi născut. Încă mai important, nu am văzut copil cu dizabilităţi care 

să nu se bucure de viaţă la fel de mult ca şi un copil sănătos. Doar că o face, poate, în alt mod, în 

funcție de handicapul său. Unui grup de 150 de adolescenţi cu „spina bifida” (malformaţie 

minoră de cele mai multe ori însă pentru care, din păcate, adeseori este recomandat avortul) din 

SUA le-a fost solicitat să participe la un sondaj cu întrebări precum: te bucuri de viaţă, te bucuri 

că părinţii ţi-au dat viaţă şi nu au ales să te avorteze pentru a nu suferi, etc. Răspunsul lor unanim 

a fost ferm: doreau să trăiască! De fapt, ei au considerat aceste întrebări total absurde
3
. 

    CONCLUZIE 

 Consider că declarațiile dr. med. Doru Pană, exprimând atitudinea sa față de 

copilul nenăscut suferind de Trisomia 21 (Sindromul Down), sunt de natură să afecteze 

                                                             
3 Dr. John C. Wilke, Barbara H. Wilke, Avortul - Întrebări și răspunsuri, Editura Provita Media, București 2008, pp. 213-214 
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dezvoltarea firească a copilului născut cu handicap, chiar cu un alt handicap - așa cum este 

fiica mea - prin influențarea negativă a societății. 

Astfel sunt prejudiciate grav drepturile tuturor cetăţenilor cu dizabilităţi, 

aducându-li-se deservicii implicite prin dezinformarea opiniei publice şi crearea unui 

mediu propice discriminării lor.  

 De aceea, cer ca domnul dr. med. Doru Pană şi instituţia pe care a reprezentat-o în 

calitate de purtător de cuvânt să îşi asume public răspunderea pentru declaraţiile făcute şi 

să plătească suma simbolică de 1 leu despăgubire. 

2. 

 Dincolo de aspectul moral al cazului, intervenția asupra copilului a fost ilicită, întrucât 

diagnosticul de sindromul Down NU reprezintă indicație de avort terapeutic. Prof. dr. Vasile 

Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România, a fost citat în repetate rânduri în 

mass media, inclusiv în articolul menționat (JN, 27 aprilie 2011) precizând a). că avortul este o 

intervenție medicală lipsită în general de valențe terapeutice și că poate avea acest caracter doar 

în cazuri-limită, când continuarea sarcinii fătul pune în pericol viaţa femeii și b). menționând clar 

că sindromul Down nu se include între indicațiile pentru avortul terapeutic. 

 

Temeiul de drept: Invoc prevederile art. 49 C. proc. civ. şi urm. 

Probe: Înţeleg să solicit proba cu înscrisuri, martori şi orice alte probe a căror 

necesitate va rezulta din dezbateri. 

 

                                                                 STANCIU BOGDAN IOAN, 

Prin avocat, 


