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Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României 

Palatul Elisabeta, Șos. Kiseleff, nr. 28, 011347, București 

 

 

 

 

Majestatea Voastră, 

 

Noi, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale semnatare, care ne 

dedicăm activitatea  apărării vieţii umane începând de la concepţie, Vă aducem 

la cunoştinţă una din realităţile triste, ce au copleşit România în ultimele decenii 

- fenomenul avortului. 

Răsturnarea comunismului, în decembrie 1989, deși a însemnat în aparență 

abandonarea totalitarismului, nu a marcat şi o revenire la guvernarea bazată pe 

principiile şi legislaţia care să asigure oamenilor o viaţă în pace. Libertatea 

avortului a venit odată cu adoptarea unei viziuni materialiste în ce privește viața, 

viziune care a fost impusă inițial de ideologia comunistă și care a continuat să 

fie susţinută și amplificată de liberalismul şi individualismul post-decembrist. 

Locul luptei între clase a fost luat de lupta mamei, părinților, familiei, 

anturajului și medicilor împotriva copilului nenăscut, considerat foarte adesea ca 

cea mai rea dintre constrângeri și o amenințare la adresa împlinirii personale. 

Astfel s-a perpetuat și s-a agravat fenomenul avortului în România, până la 

cifre imposibil de imaginat pentru un popor care se pretinde creștin (cel puțin 10 

milioane de avorturi în ultimii 22 de ani, la care se adaugă circa 11 milioane în 

perioada comunistă, adică, în total, încă o dată populația actuală a României). 

Avortul, pe lângă consecințele grave asupra sănătății trupești, sufletești şi 

psihice, se resimte în mod acut negativ şi la nivel social şi demografic. Populaţia 

ţării noastre a îmbătrânit vizibil, sistemele de asigurări și pensii sunt depășite, iar 

statisticile vorbesc despre un dezastru demografic în următorii ani, un veritabil 

atentat la siguranța și existența fizică ale națiunii române. 

 

Majestatea Voastră, 

 

Activităţile îndreptate împotriva acestui flagel fizic şi moral care este 

avortul sunt o parte a efortului de însănătoşire spirituală şi morală a oamenilor. 

Numai prin revigorarea acelor valori cărora și Majestatea Voastră le sunteți 

devotat, considerăm că este posibilă normalizarea vieţii în România. 

Departe de a crede că o simplă schimbare de lege poate duce la schimbarea 

profundă a atitudinii societății, credem că problema avortului și rezolvarea 

conflictului între dreptul la viață al copilului nenăscut și dreptul femeii la 

autodeterminare cer o abordare prioritară şi complexă din partea tuturor 

instituţiilor din România. În acest spirit, considerăm în primul rând că tăcerea 

din jurul acestui subiect, tabu în România ultimelor două decenii, nu mai poate 
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continua și că se impune ca mai ales persoanele publice să își pronunțe clar și 

fără echivoc poziția. 

 

Cunoscând devotamentul Casei Regale față de tradiție și credința 

creștin ortodoxă, așa cum se și declară în Statutul Casei Regale a României, 

am dori să aflăm şi opinia Majestății Voastre faţă de această tristă realitate. 
 

 

În încheiere,Vă urăm la Mulţi Ani şi multă sănătate! 

 

 

Cu deosebită consideraţie, ai Majestăţii Voastre, 

 

 

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-vita din România 

Prin dr. Christa Todea Gross, vicepreședinte 

 

Asociația Provita Media, București 

Prin Larisa Iftime, președinte 


