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TRIBUNALUL TIMIŞ 

SECŢIA CIVILĂ 

DOSAR NR. 19516/325/2009 

T:  25.05.2011, COMPLET NR. 17 

 

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 

intervenient voluntar în dosarul nr. 19516/325/2009 aflat pe rolul Tribunalului Timiş, 

având ca obiect pretenţii formulate de reclamanţii-apelanţii pe ROSCULESCU 

MIHAELA RIBANA şi ROSCULESCU OVIDIU,  prin Av. Blejuşcă Ionuţ Doru,  

 Formulez prezenta cerere de 

INTERVENŢIE VOLUNTARĂ ACCESORIE 

Prin intermediul căreia înţeleg să susţin apărarea apelantei-pârâte MARIA OLIMPIA 

OPREA, domiciliată in Timişoara str. Constantin Miu Lerca Nr. 1, Ap. 4. 

       Motivele cererii sunt următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 14796 din data de 28.09.2010 pronunţată de Judecătoria 

Timişoara apelanta pârâtă a fost obligată să plătească reclamanţilor-apelanţi suma de 

10.000 Lei, reţinându-se în mod nelegal o neglijenţă  în sarcina apelantei-pârâte, Dr. Maria 

Olimpia Oprea, deşi aceasta pe tot parcursul procedurii medicale defăşurate faţă de 

reclamanţi nu a făcut decât să respecte Codul deontologic medical. 
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Prin acţiunea formulată de ROSCULESCU MIHAELA RIBANA şi ROSCULESCU 

OVIDIU, cenzurată în mod superficial de instanţa fondului, şi prin argumentele aduse de 

d-l judecător de la fondul cauzei în sprijinul motivării sentinţei civile nr. 14796 din data de 

28.09.2010 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). 

Interesul nostru de a interveni în prezentul proces constă tocmai în apărarea valorilor 

enumerate anterior. 

Motivele invocate de subscrisa pentru admiterea apelului pârâtei şi de respingere a 

apelului formulat de reclamanţi sunt următoarele: 

1. Pornind de la natura răspunderii civile delictuale, care reprezintă o “sancţiune  

specifică dreptului civil aplicată pentru săvârşirea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii”.
1
 

 Însă în cazul nostru, nu există sau mai bine zis nu a fost dovedită săvârşirea unei fapte 

ilicite de către pârâtă. 

 Reclamanţii apelanţi au invocate ca temei al acţiunii lor răspunderea civilă delictuală 

pentru fapta proprie reglementată de art. 998-999 C. civ.. 

 Din analiza condiţiilor necesare pentru antrenarea acetui tip de răspundere, rezultă că 

în cazul de faţă dedus judecăţii nu sunt îndeplinite  condiţiile prescrise de lege. Astfel: 

A) Condiţia referitoare la existenţa faptei ilicite nu este întrunită în cauză deoarece nu  

numai că nu a fost dovedită de reclamanţi, ci, mai mult decât atât, pârâta nu a făcut decât să 

respecte întreaga procedură medicală aplicabilă în astfel de cazuri, aplicând Codul 

Deontologic Medical. 

B) De asemenea nu este îndeplinită nici condiţia referitoare la existenţa legăturii de  

                                                             
1 Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan- „Drept civil. Teoria Generală a Obligaţiilor”, Ed. All Beck, 2002. 
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cauzalitate, în sensul că nu există nicio legătura de cauzalitate între fapta pârâtei de a urma 

deontologia medicală şi naşterea copilului reclamanţilor diagnosticat cu sindromul Down. 

C) De asemenea nu există îndeplinită nici condiţia existenţei vinovăţiei din partea 

pârâtei în îndeplinirea procedurilor medicale  faţă de reclamanţi. 

        După cum bine se ştie, în sistemul nostru de drept culpa nu se prezumă, ci trebuie 

dovedită. 

Analizând acţiunea reclamanţilor şi sentinţa civilă prin care s-a admis în parte această 

acţiune rezultă că reclamanţii şi, în mod cu totul neaşteptat, şi judecătorul fondului, în mod 

clar au plecat de o premisă greşită şi anume că vinovăţia pârâtei este prezumată şi că nu 

trebuie dovedită. 

Dacă analizăm sentinţa vom observa că se reţine în mod cu totul nejustificat o neglijenţă în 

parcurgerea procedurii medicale fără a se indica în mod concret în ce anume constă această 

neglijenţă, ce anume prevederi legale au fost încălcate în mod efectiv şi care sunt faptele 

pârâtei ilicite (care încalcă legea). 

Argumentele invocate de judecătorul fondului sunt pur şi simplu generice, fără a se 

raporta situaţia de fapt la normele de drept aplicabile în speţă, şi asta cu atât mai mult cu cât 

au fost exprimate recomandările sau punctele de vedere de Colegiul Medicilor şi de 

Ministerul Sănătăţii care concluzionează exact în sensul apărărilor formulate de pârâtă, 

respectiv că întreruperea sarcinii la o vârstă de peste 14 săptămâni este infracţiune şi că 

în conformitate cu Codul Deontologic Medical este garantat şi dreptul la obiecţia de 

conştiinţă.  

 Mai mult decât atât prevederile art. 125 din Codul de Deontologie Medicală sunt extrem 

de clare, respective în sensul libertăţii legale  acordate medicului de a refuza întreruperea 

voluntară a sarcinii.  (Citez acest articol : “întreruperea de sarcină poate fi practicată în 

cazurile şi condiţiile prevazute de lege. Orice medic este liber să refuse fără explicaţii cererea 

de întreruprere voluntară a sarcinii.” 
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2.  Sindromul Down nu are o indicaţie de avort terapeutic potrivit legislaţiei  

medicale în materie, în sensul că diagnosticul  cu acest sindrom conform  art. 185 din Codul 

Penal (mai exact fac trimitere la alin. 6 lit. b) nu se încadrează în “motivele terapeutice”. 

          În cazul de faţă sarcina depăşea 14 săptămâni, iar pentru pârâtă exista în mod clar şi 

evident riscul comiterii infracţiunii prev. de art. 185 C. pen, sancţionate şi pedepsite cu 

închisoare del al 6 luni la 3 ani. 

           Interpretarea corectă a dispoziţiilor art. 185 alin. 6 lit. b din C. pen..  este în sensul că 

fapta de provocare ilegală a avortului nu se pedepseşte decât dacă întreruperea cursului 

sarcinii se impune din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale (aceste dispoziţii 

legale sunt reprezenate de legislaţia medicală în materie, inclusiv Codul deontologic la care 

am făcut trimitere anterior). 

             În cazul de faţă, aşa cum am explicat anterior, sindromul Down nu constituie un 

motiv terapeutic care să justifice întreruperea cursului sarcinii peste 14 săptămâni.  

3. În al treilea rând, în conformitate cu art. 124 din Codul Deontologic Medical :  

“ prin actele sale profesionale, de investigare sau terapeutice, medicul nu trebui să supună 

pacientul niciunui risc nejustificat, chiar dacă există cerere expresă din partea acestuia din 

urmă”. 

           În cazul de faţă riscul de a pierde o sarcină normală a fost mult mai mare decât 

riscul de apariţie a sindromului Down, şi de aceea pârâta a procedat în consecinţă respectiv 

de a nu expune pacientul unui asemenea risc.  

         În acest sens, astfel cum confirmă şi derularea evenimentelor, rezultatul testului 

screening efectuat de pârâtă a fost de 1:227. Rezultatul ecografiilor (2) efectuate de colegul 

acesteia, Dr. Olaru Constantin, nu a depistat malformaţii incompatibile cu viaţa fătului care 

să permită avortul terapeutic sau alte malformaţii care să transmit suspiciunea cu privire la 

prezenţa sindromului Down.  

          Ecografiile efectuate cu acest rezultat sunt deci normale, fapt ce are drept consecinţă 

scăderea riscului iniţial de la 1:227 la 1:700 (deci cu aprox. 60%).  
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În consecinţă, pentru argumentele expuse anterior, vă solicităm să admiteţi în principiu 

intervenţia voluntară accesorie, să admiteţi apelul declarat de Maria Olimpia Oprea şi să 

schimbaţi în tot sentinţa apelată în sensul respingerii în tot a pretenţiilor reclamanţilor, să 

admiteţi pe fond intervenţia voluntară şi să respingeţi apelul formulat de reclamanţii-

apelanţi. 

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

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

necesitate va rezulta din dezbateri. 

              Pe aspectul timbrajului prezentei cereri, care va fi stabilit de instanţa de judecată, 

înţeleg să fac cerere de acordare a facilităţilor în forma reducerii totale sau parţiale de la 

taxa de timbru judiciar în conformitate cu art. 21 alin. 3 din Legea nr. 146 din 1997. 

   Anexez înscrisurile justificative în sprijinul încuviinţării în principiu şi temeniciei 

cererii noastre de intervenţie.  

 

                                                                 

 ASOCIATIA PRO-VITA 

 PENTRU NĂSCUTI SI NENĂSCUŢI, 

FILIALA BUCUREŞTI, 

Prin Avocat, 


