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Stimați colegi, 

 

Vă mulțumim pentru invitația de a formula observații pe marginea documentului de lucru 

propus de dl. deputat. Vă remitem aceste observații, cu mențiunea că organizația noastră 

pune accent în mod special și deosebit pe protejarea drepturilor persoanelor încă nenăscute, 

în condițiile în care în România acestea nu sunt protejate aproape în nici un fel de lege. 

 

 

COMENTARIU 

 

Dintru început apreciem ca pozitivă propunerea legislativă în ansamblul său. La fel ca multe 

altele de același fel însă, se neglijează aproape complet faptul că viața omului începe 

ÎNAINTE de naștere și mai ales că, în situația fragilă a copiilor cu Sindrom Down, 

diagnosticarea in utero neînsoțită de nicio măsură de protecție înseamnă aproape sigur o 

sentință de condamnare la moarte.  

 

Deși apreciem, la modul general, interesul Ministerului Sănătății și al legii (fie că vorbim 

despre legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, fie despre mai recenta 

Strategie Națională de Sănătate 2014-2020) pentru prevenție, depistajul sistematic, efectuat 

în vederea întreruperii sarcinilor cu diagnostic de Sindrom Down, NU este un serviciu 

preventiv, ci reprezintă o politică de tip eugenic, nu doar ilegală, dar discriminatorie și 

absolut inacceptabilă moral într-o societate care clamează că egalitatea în drepturi a 

persoanelor cu dizabilități este un deziderat fundamental. Este imposibil să pretindem 

respectarea și sprijinirea unui copil dizabil după naștere, câtă vreme Statul a facilitat și 

încurajat, direct sau indirect, pe toată durata sarcinii, „eliminarea” lui tocmai pe motiv de 

dizabilitate. 

 

Această stare de fapt este una neoficială și adesea repudiate de oficialii din Sănătate, dar 

confirmată prin practică. Asupra femeii însărcinate se exercită o presiune enormă, nu doar 
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din partea familiei și anturajului, dar uneori, din păcate, și din partea medicului, toți aceștia 

uniți în efortul de a „scăpa de un handicapat”. Realitatea este că, deși măcar teoretic decizia 

cu privire la continuarea sarcinii îi aparține, aproape singura „opțiune” a femeii aflată în 

această situație este apelarea la „avortul terapeutic”. Situația semnalată denotă o injustețe 

profundă și dezvăluie aderența la o ideologie utilitaristă și anti-umană, complet opusă unei 

minime etici socio-medicale. 

 

PROPUNERILE NOASTRE: 

 

La modul general (nu doar cu referire la propunerea legislativă în discuție), având în vedere 

vulnerabilitatea deosebită a nenăscutului cu diagnostic de Sindrom Down, considerăm că 

asigurarea accesului la diagnosticare precoce (prenatală) trebuie însoțită obligatoriu de: 

 

1. Dezvoltarea unui mecanism instituțional pentru sprijinul concret și eficient acordat 

femeii însărcinate și familiei acesteia, în așa fel încât sarcina să poată fi dusă la bun sfârșit 

și copilului să-i fie asigurată o existență pe cât posibil apropiată de normal. Colaborarea 

diferitelor organisme publice și non-guvernamentale este esențială pentru acest deziderat. În 

acest sens, se pot încheia protocoale de colaborare cu organizațiile non-guvernamentale care 

operează centre maternale și sociale și oferă sprijin și consiliere femeilor însărcinate și 

mamelor.  

 

2. Pentru limitarea sau eliminarea abuzului de lege, trebuie clarificată, odată pentru 

totdeauna, noțiunea de „avort terapeutic”, având în vedere că, indiferent de starea sau 

diagnosticul copilului (inclusiv acela de SD), avortul nu poate avea niciodată caracter 

vindecător/terapeutic. Ca atare, expreia este un oximoron. 

 

3. Reiterarea, cu claritate, a gravelor încălcări ale codului de etică și deontologie pe care le 

comit medicii care îndeamnă sau fac presiuni în direcția „întreruperii” sarcinii cu diagnostic 

de SD. 

 

4. Din motive care țin de libertatea conștiinței, analizele medicale și testele specifice pentru 

diagnosticarea trisomiilor nu ar trebui să fie decontate din bugetul MS / CNAS. Cei care se 

opun practicii avortului, creștini în special, sunt astăzi complici fără voie la acest act, prin 

aceea că o parte din contribuțiile lor sunt folosite pentru depistarea sistematică a copiilor 

nenăscuți afectați de SD, specific în vederea „lichidării” acestora. 

Cel puțin până la momentul în care această diagnosticare nu va mai constitui o „sentință”, 

adică până când societatea românească va înceta să mai considere omul cu handicap drept o 

ființă inferioară și indezirabilă, nu putem fi de acord cu decontarea analizelor din bugetul 

public. 

 

Concret la textul propunerii legislative, propunem să se intervină în câteva puncte, de ex.:  
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 Reformularea art. 5 pentru a include în categoria de beneficiari ai serviciilor 

speciale copilul nenăscut diagnosticat cu SD; spre exemplu astfel: „Beneficiază de 

serviciile oferite de Centrele de Asistență Down: copiii, fie înainte fie după naștere, 

tinerii și adulții cetățeni români, cetățeni străini sau apatrizi diagnosticați cu sindrom 

Down, care au domiciliul sau reședința stabilite în România.” 

 Completarea art. 8 cu prevederi exprese privind datoria morală a personalului 

angajat în Centrele de Asistență Down de a nu exercita presiuni asupra femeii 

însărcinate cu un copil cu diagnostic de SD. 

 

Precizăm în plus că am transmis Ministerului de resort o solicitare de prezentare a situației 

avorturilor motivate de diagnosticul de Sindrom Down al copilului. Primul răspuns oferit de 

minister a fost că nu se cunoaște cifra întrucât „nu se țin statistici privind cauza avorturilor, 

ci doar privind numărul acestora”. Răspunsul nu poate fi satisfăcător pentru noi, având în 

vedere că majoritatea acestor avorturi se petrec după limita legală de 14 săptămâni a 

avortului „la cerere” și ca atare ele ar trebui aprobate și înregistrate separat. Am solicitat 

clarificări suplimentare: aceste date nu sunt centralizate sau ele pur si simplu nu există nici la 

nivelul unităților sanitare? Dacă într-adevăr nu există suntem în fața unei alte dovezi de 

nepăsare și poate chiar de încălcare a legii. 

 

 

 

 

Cu mulțumiri pentru oportunitatea oferită, 

 

Președinte 

Bogdan I. Stanciu 

 
 


