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Către MATERNTATEA CUZA VODĂ, IAȘI 
D-nei dr. Maria Stamatin, director medical 
 

 

Stimată D-nă Maria Stamatin, 

 

Am aflat din presă despre decizia unor medici obstetricieni/ginecologi din maternitatea 

„Cuza Vodă” de a refuza să mai practice avortul electiv. 

 

Suntem siguri că nu a fost simplu, nici pentru cei în cauză și nici pentru conducerea 

instituției, cu atât mai mult cu cât „Cuza Vodă” este cea mai mare maternitate din țară.  

 

Tocmai de aceea, ne exprimăm susținerea față de decizia medicilor, ca și față de modul 

în care dvs. înțelegeți să le apărați acestora dreptul la obiecția de conștiință. 
 

Din punct de vedere juridic, obiecţia pe motive de conştiinţă are temei în dreptul natural, 

fiind un drept fundamental, protejat de Constituția României, de legislaţia națională şi de cea 

europeană. În ce privește etica profesională, Codul deontologic al medicului din România 

recunoaşte acest drept, iar jurământul adoptat de Asociaţia Medicală Mondială în 1948, 

afirma: „Voi păstra cel mai înalt respect vieţii umane din momentul concepţiei, chiar şi sub 

ameninţare”. 

 

Prin recunoașterea obiecţiei pe motive de conştiinţă, dreptul pozitiv n-a făcut altceva decât 

să recunoască ceea ce există deja - o datorie morală inerentă, un drept supra-legal al 

medicului de a urma propriile convingeri interioare.  

 

Totodată, avortul nu face parte din drepturile protejate la nivel internaţional. Faptul că 

a devenit posibil din punct de vedere legal și, mai mult, faptul că a devenit banal și larg 

acceptat este, din punctul nostru de vedere, o gravă abdicare de la legile nescrise care 

guvernează relațiile interumane a tuturor celor care sunt implicați în acest act – medici, 

autorități și pacienți deopotrivă.  

 

Așa cum ați declarat chiar dvs. în presă, rolul medicului obstetrician/ginecolog este să 

protejeze viața și nu să o ia. Pentru acei membri ai personalului medical care au experienţă 

imediată în asistarea sarcinii şi a naşterii, care zi de zi sunt martori ai miracolului vieţii şi 

împărtăşesc credinţa că avortul înseamnă uciderea copilului nenăscut, posibilitatea ca o 

astfel de solicitare să fie refuzată este salutară. 

 

Respingem totodată, categoric, pretențiile emise de persoane și organizații care afirmă că 

prin apelarea la obiecția de conștiință medicii ar pune în pericol viața femeilor. Această 

afirmație este una pur ideologică și nu are nici un fel de suport concret, după cum confirmă 

peste 900 de medici din toată lumea care au semnat „Declarația de la Dublin” – 

www.dublindeclaration.com  

 

http://www.dublindeclaration.com/
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Dorim să vă oferim câteva exemplare din broșura informativă „Obiecția de conștiință – 

Drept fundamental al personalului medical”, pe care am editat-o recent. Vă rugăm 

respectuos să oferiți colegilor dvs. câte un exemplar, împreună cu aprecierile noastre 

colegiale. 

 

De asemenea, în cazul oricărui conflict de natură juridică sau administrativă care ar putea 

rezulta în urma acestei stări de fapt, vă oferim serviciile avocaților și juriștilor noștri. 

 

 

Cu deosebită prețuire, 

 

 

ASOCIAȚIA MEDICILOR CATOLICI DIN BUCUREȘTI 

Str. General Berthelot, nr. 19, sector 1 

Email mduncamoisin@yahoo.com 

Președinte, dr. Maria Dunca Moisin 

 

ASOCIAȚIA MEDICILOR CREȘTINI DIN ROMÂNIA 

Str. Romulus, nr. 46, Timișoara 

Tel. 0256 498 804 

Email secretariat@mediculcrestin.ro 

Președinte, dr. Cornel Butaș 

 

FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMÂNIA 
Str. Mitropoliei, nr. 20, Sibiu 

Tel. 0728 673 673 

Email contact@federatiaprovita.ro 

Vicepreședinte, dr. Christa Todea Gross 

 

 

 

 


