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Memoriu adresat Parlamentului şi Guvernului României 
de către Asociaţia Darul Vieţii din Timişoara* 

16 aprilie 2012, a doua zi de Paşti 

 

 

Tăierea sursei de informaţie – strategie comunistă! 

În timp ce apărătorii vieţii sunt acuzaţi că vor să întoarcă 

România în epoca comunistă, acuzatorii înşişi se folosesc de 

strategia arhicunoscută a lui Ceauşescu de a cenzura toate sursele 

de informaţie. Oare n-a fost interzisă în epoca de aur introducerea 
oricărei literaturi occidentale în ţară, vizionarea unor filme 

necenzurate sau ascultarea unor posturi de radio occidentale 

precum era “România liberă”? 

 

Acum se doreşte explicit tăierea informaţiei medicale / 

psihologice unei femei cu sarcină în criză! În ziua de astăzi chiar şi 

în România nu se mai întreprinde nici o intervenţie chirurgicală 

majoră fără consimţământul informat al pacientului. Pe ce motiv să-

i fie interzis femeii însărcinate accesul la informaţia ştiinţifică?? 
 

A identifica o consiliere cu exercitarea unei presiuni emoţionale 

este o adevărată farsă. Femeia vede realitatea fiinţei din pântecele 

ei şi află procedura şi consecinţele avortului. Aşadar unii adversari 

ai acestui proiect de lege pretind că cunoaşterea adevărului 

produce unei femei stres. Atunci menţinerea în ignoranţă cu ce o 

ajută? Cel puţin cu surpriza-şoc ulterioară că „n-am ştiut!” – 

mărturia şi regretul comun a mii de femei care au trecut prin 

trauma avortului! 

 
O viziune coerentă, pentru binele comun! 

Există două perspective de a privi lumea – lucru valabil şi / 

mai ales în politică – în funcţie de cum vrem să rezolvăm 

problemele pe termen scurt, de azi pe mâine sau pe termen lung. 
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Iar uneori aceste două perspective intră în contradicţie falgrantă, 

precum  se întâmplă în cazul avortului. Din cauză că copilul mic 

aduce cu sine multe neputinţe fizice dar şi un potenţial fantastic 

pentru viitor. Iată de ce poziţia pro-avort este lipsită de viziune, 

utilitaristă, egoistă şi hedonistă. 

 

Pruncucidere – un drept? 

Din capul locului trebuie spus că avortul nu este un drept al 
femeii, din simplul motiv că nu există un drept al omului de a ucide 

pe altul (nu apare în nici un tratat internaţional!), indiferent de 

mărimea lui sau de locul în care se află (în pântecele mamei sau în 

afara acestuia). În consecinţă, nici nu poate exista un drept de a 

obţine un avort necondiţionat, pe loc, orbeşte.  

 

Orice femeie cinstită cu sine însăşi ştie că nu poate face orice 

cu corpul ei: este obligată să-i protejeze sănătatea, să colaboreze 

cu legile naturale înscrise în el, ca să-i meargă bine. Nimic mai 
natural decât o sarcină, o naştere şi perpetuarea speciei umane – 

aşa cum o cunoaştem din întreaga istorie a omenirii. 

 

Complex creat de comunism 

Nouă românilor, comunismul ateu ne-a creat un adevărat 

complex, astfel încât nu deosebim singurul lucru bun (public) pe 

care l-a făcut Ceauşescu de toate celelalte rele. Este adevărat că a 

interzis avortul din motive populiste şi demografice, dar a protejat 

mii de copii de moartea înainte de naştere – salvând astfel pe fraţii, 

surorile şi copiii noştri. Poate noi înşine n-am exista dacă Ceauşescu 
n-ar fi dorit să aibe o populaţie mai numeroasă. 

 

Inversarea semantică 

Însuşi termenul de „drept reproductiv” consacrat în contextul 

ideologiei pro-avort este un non-sens, din moment ce se urmăreşte 

menţinerea aşa-zisului drept la avort şi utilizarea masivă a 

contraceptivelor. Mai degrabă aceşti ideologi ar trebui să vorbească 

despre un „drept non-reproductiv”. Scopul lor este evident, dar ei 

ştiu că lucrurile/sloganele negative nu au priză şi atunci folosesc o 
strategie generală de inversare a sensului, aşa încât lumea, în 

virtutea obişnuinţei, să accepte, cu timpul, termenul stâlcit ca pe 

ceva pozitiv, ca şi o cauză nobilă până la urmă. Prin minciuni de 

felul acesta s-au obţinut multe victorii pe tărâm politic în lumea 

întreagă. Similar, avortul nu mai este denumit ca atare sau nu i se 

spune pruncucidere, ci „întrerupere de sarcină”, „chiuretaj” etc. Se 

folosesc termeni tehnici pentru a masca realitatea. Sau embrionul 

este denumit un „ţesut”, „cheag”, “masă de celule” etc. 



 

 

 

Dragi parlamentari, fiţi la înălţimea chemării dvs. Cei care v-au 

ales şi-au pus încrederea în dvs, că veţi judeca drept şi veţi fi 

preocupaţi de binele acestei naţiuni. Nu cădeţi pradă unei strategii 

subversive de inducere în eroare, care, în disperare de cauză 

foloseşte toate mijloacele. 
 

 

Cristos a înviat! 

 

Mons. Ioan Chişărău,  

preşedinte 

 


