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În anul 2014 am finalizat cursurile de masterat „Prac-

tica asistenței sociale centrată pe valori” în cadrul Facultății de 

Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, 

cu o teză de disertație ce constituie materialul prezentei lucrări.  

Dorința mea a fost să scriu despre dreptul la viață al co-

pilului nenăscut din dorința de a face măcar un mic pas în pri-

vința limitării acestui flagel care a pătruns atât de profund și în 

societatea românească.  

Acum, doresc să pun acest material la dispoziția tuturor 

celor interesați, în speranța că va fi util în dezbaterile pe tema 

avortului.  

Îi mulțumesc întâi de toate lui Dumnezeu pentru că a 

făcut posibilă realizarea acestui material. De asemenea, sunt 

mulțumitoare familiei mele care a fost alături de mine pe tot 

parcursul acestor studii. Îi mulțumesc și Conf. Univ. Dr. Eugen 

Jurca pentru coordonarea acestei lucrări.  

Fie ca Dumnezeu să folosească și această lucrare spre 

gloria Lui! 

Daniela Cristina Ghioancă  
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Lucrarea de față se dorește a fi o voce care se ridică în 

apărarea acelor micuțe ființe lipsite de apărare, a căror viață 

este întreruptă atât de devreme, în acel loc în care ar trebui să 

se afle în cea mai mare siguranță. O lege dată cu ceva timp în 

urmă în țara noastră, care refuză să țină cont de semnalele de 

alarmă trase de reprezentați din diferite domenii (medicină, 

embriologie, teologie, filozofie, etică, asistență socială etc.) con-

tinuă să facă numeroase victime în rândul copiilor nenăscuți. 

În țara noastră, ca și în multe alte țări, întreruperile de 

sarcină sunt legale în condițiile stipulate de lege și a ajuns să fie 

una din cele mai folosite metode de contracepție, precum și una 

din cele mai obișnuite intervenții chirurgicale. Într-o lume care 

este atât de preocupată de respectarea drepturilor omului, se 

pare că se scapă din vedere acordarea unui drept fundamental 

copiilor nenăscuți, și anume dreptul la viață. Interesant este că 

unul din argumentele principale pentru încălcarea acestui 

drept fundamental este respectarea unui alt drept: dreptul fe-

meii de a alege. Prin urmare, se ridică întrebarea: Dreptul de a 

alege poate să fie mai important decât dreptul la viață? 
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Un alt argument folosit pentru susținerea întreruperilor 

de sarcină și care pare a fi destul de convingător este teoria con-

form căreia prin avort se îndepărtează doar un conglomerat de 

celule. Aici este una din bătăliile importante: susținătorii avor-

tului vor să convingă lumea că produsul de concepție nu este o 

persoană umană și nici măcar o ființă umană vie, pentru că 

dacă reușim să îi negăm embrionului uman acest statut, atunci 

putem face ce vrem cu el, fără a avea probleme cu legea sau cu 

propria conștiință. Ne întrebăm, atunci: Care este momentul în 

care începe viața și când devine embrionul uman o persoană 

umană? 

O altă problemă care se ridică în urma acestor dezbateri 

este următoarea: avem noi drept de viață și de moarte asupra 

altora? Sau, este corect din punct de vedere etic să alegem în 

mod total arbitrar cine trăiește și cine moare? Nu ar trebui ca 

viața să fie bunul cel mai de preț al fiecărei ființe umane, indi-

ferent de mărimea sa, de capacitățile sau abilitățile sale? 

În lucrarea de față, intitulată Dreptul la viață al copilului 

nenăscut, vom încerca să dăm un răspuns la aceste întrebări ce 

decurg din dezbaterea dreptul la viață vs. dreptul de a alege. 

Lucrarea este structurată pe trei capitole. În primul ca-

pitol, Dreptul la viață – cadrul legislativ, se scoate în evidență 

mai întâi relevanța temei tratate, după care există o mică secți-

une dedicată terminologiei. Apoi, se tratează problema garan-

tării dreptului la viață în diferite tratate și convenții internați-

onale, precum și în legislația internă, punctându-se câteva li-

mitări ale cadrului legislativ. 
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Capitolul doi prezintă Argumente pentru susținerea drep-

tului la viață al copilului nenăscut. Aceste argumente fac parte 

din trei domenii diferite: medical, filosofico-teologic și etic. As-

tfel, se aduc argumente și mărturii care susțin că, din punct de 

vedere medical, copilul nenăscut este o ființă umană vie din 

momentul concepției. În al doilea subcapitol se argumentează 

faptul că, din punct de vedere teologic și filosofic, copilul ne-

născut este o persoană umană încă de la concepție. În al treilea 

subcapitol, se vorbește despre respectul pentru viață, care tre-

buie să ne îndemne să prețuim viața, în orice moment al ei și 

indiferent de circumstanțe. 

Al treilea capitol al lucrării reprezintă o cercetare prac-

tică. Pe baza unui chestionar, s-a realizat un sondaj, cu scopul 

de a observa dacă tinerii români prețuiesc viața, în general, și 

pe cea a copiilor nenăscuți, în particular. De asemenea, s-a dorit 

a se observa dacă tinerii ar mai alege varianta avortului dacă ar 

ști că este vorba despre întreruperea vieții unei persoane și în 

cazul în care ar primi ajutorul necesar în caz de sarcină nedo-

rită. 

În finalul lucrării se prezintă concluziile acestei cerce-

tări, atât ale părții teoretice, cât și concluziile rezultate în urma 

sondajului. 

Așadar, vom porni la drum, cu scopul de a aduce argu-

mente cât mai puternice, pe baza cărora să putem susține că 

orice copil nenăscut are dreptul la viață și că acest drept trebuie 

să-i fie recunoscut și garantat prin lege. Viața oricărui copil, 

născut ori nenăscut, este prețioasă și nici măcar mama lui nu-i 
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poate nega dreptul la viață, cu atât mai mult cu cât ea ar trebui 

să fie cea mai dedicată apărătoare a vieții copilului său. 

Avortul este o anomalie, o boală gravă care afectează so-

cietatea contemporană și credem cu tărie că, dacă avortul nu s-

ar mai practica, omenirea ar fi mai bună și mai fericită. 
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Lucrarea de față abordează problema avortului din per-

spectiva dreptului la viață al copiilor nenăscuți. 

În primul capitol, vom analiza situația actuală a practicii 

avortului și consecințele acestuia pe mai multe planuri. Apoi, 

vom defini termenii și conceptele de bază cu care vom opera pe 

parcursul lucrării, stabilind de asemenea și cadrul argumentă-

rii, după care vom analiza dreptul la viață în câteva declarații și 

convenții internaționale, iar apoi în legislația internă. 

Avortul este o problemă cu care se confruntă societatea 

românească contemporană, deoarece liberalizarea practicii 

avortului a dus în țara noastră la statistici îngrijorătoare. Avor-

tul creează probleme atât în privința sănătății populației, cât și 
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în privința demografiei, însă reprezintă și o foarte serioasă pro-

blemă etică, creând numeroase și aprinse dezbateri. 

Un raport publicat în Washington, arată că numărul co-

piilor nenăscuți uciși în fiecare an este foarte apropiat de nu-

mărul total al victimelor celui de-al doilea război mondial. As-

tfel, numărul victimelor de război se ridică la 55-60 de mili-

oane, iar în prezent aproximativ 50 de milioane de copii sunt 

uciși în pântecele mamelor, la care se adaugă numărul femeilor 

care mor în urma avortului, precum și avorturile nedeclarate 

(Schirrmacher, 2001, p. 24).  

Dr. Christa Todea-Gross, analizând realitatea practicii 

avortului, spune că „deși pântecele mamei ar trebui să fie cel 

mai sigur loc pentru copilul nenăscut, el a devenit, dimpotrivă, 

cel mai periculos loc din viața lui. Aproape nicăieri în lume, co-

pilul nu este în primejdie mai mare ca în acest loc (Todea-Gross, 

2008, p. 52). 

Cifrele prezentate mai sus demonstrează că avortul re-

prezintă cu adevărat o problemă pentru societatea contempo-

rană și dacă vom privi lucrurile mai îndeaproape, vom  putea 

constata că acesta are consecințe pe mai multe planuri. 

Din punct de vedere psihologic 

Avortul are numeroase consecințe, unele dintre acestea 

fiind de ordin psihologic. Cercetările arată că, imediat după 

efectuarea unui avort, femeia se simte în general ușurată, însă 

sentimentul de ușurare este înlocuit foarte curând de vinovă-

ție, tristețe și regrete (Michels, 1997, p. 18). Încercările femeii 

de a-și reprima durerea provocată de pierderea copilului repre-
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zintă sindromul post-avort, un sindrom „caracterizat de mo-

dele simptomatice distincte ce pot fi diagnosticate drept tulbu-

rare emoțională post-traumatică, recunoscută în mod oficial de 

Asociația Psihiatrică Americană în 1980” (Rue, 1986, pp. 32-33 

apud Michels, 1997, p. 19). În lucrarea sa intitulată Current Sta-

tus and Trends in the Study of Post Abortion Syndrome, prezen-

tată la Cea de-a doua Conferință Națională despre consilierea 

post avort de la University of Notre Dame (19 iulie 1987), dr. 

Vincent M. Rue prezintă reacțiile psihice pe care le poate pre-

zenta o femeie care suferă de sindromul post-avort, dintre care 

enumerăm doar câteva: deprimare, neliniște, tristețe, rușine, 

neajutorare, sentimentul iremediabilului, disprețul față de 

sine, insomnie, vise obsesive, dependența de alcool sau medi-

camente, comportament suicidal, întreruperea comunicării în 

cuplu, auto-condamnarea, plâns necontrolat, gândire distorsi-

onată, amărăciune, sentimentul eșecului și al golului interior 

(Rue, 1986, pp. 36-37 apud Michels, 1997, p. 19). 

În cartea Anotimpul vindecării: ajutor și speranță pentru 

femeile care trec prin stresul post-avort, autoarele Luci Freed și 

Penny Yvonne Salazar prezintă câteva simptome specifice ale 

SPA: sindromul aniversării (amplificarea simptomelor în jurul 

datei avortului sau a datei la care trebuia să se nască copilul); 

anxietate sau sterilitate; comportament de evitare (a diferitelor 

persoane și situații); dezechilibre alimentare; incapacitatea de 

a dezvolta relații afective cu propriii copii; încercarea de a înlo-

cui copilul avortat cu un alt copil; tulburări psiho-sexuale; crize 

de plâns incontrolabile (Freed & Salazar, 1999, p. 21). 

Din punct de vedere social 
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Avortul are consecințe importante și pe plan social. As-

tfel, practica avortului duce la scăderea natalității, îmbătrâni-

rea populației, ceea ce determină scăderea demografică și, cele 

din urmă depopularea anumitor zone, regiuni și țări. Din aceste 

motive, dr. V. Luca susține că întreruperea sarcinii este „crimă 

împotriva societății, a umanității” (Luca, 1987, p. 11 apud To-

dea-Gross, 2008, p. 169). Statisticile arată că, dacă în perioada 

1990-1994 nu s-ar fi practicat avortul la cerere, rata fertilității 

în România ar fi fost cu 80-90 % mai mare (Mihăilescu, 2003, 

p. 68). 

Avortul selectiv în funcție de sexul copilului are, de ase-

menea, implicații importante pe termen lung. Statisticile arată 

că în țări unde bărbații sunt considerați a fi mai importanți de-

cât femeile, majoritatea fetușilor avortați sunt de sex feminin. 

De exemplu, un studiu publicat în 1989 arată că în Bombay, In-

dia, din 8.000 de avorturi declarate, în 7.999 din cazuri a fost 

vorba despre un copil de sex feminin (McDowell, 1999, pp. 336-

337), iar implicațiile pe termen lung sunt ușor de prevăzut. 

Un alt efect important al practicii avortului, la nivel so-

cial, este diminuarea respectului pentru viață. Legalizarea 

avortului la cerere permite eliminarea copiilor cu handicap sau 

care sunt predispuși la numite boli. Astfel, se formează o socie-

tate care nu va ști să prețuiască viața și îi va elimina tot mai 

mult pe cei „neconvenabili” (handicapați, bolnavi, neproduc-

tivi, nedoriți etc.). 

Din punct de vedere spiritual 

Efectul spiritual al avortului asupra femeii include sen-

timentul de vinovăție, care o poate afecta atât pe termen scurt, 
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cât și pe termen lung. De asemenea, din punct de vedere biblic, 

avortul este un păcat, care prin urmare afectează relația femeii 

cu Dumnezeu, atunci când nu este mărturisit și iertat 

(McDowell, 1999, p. 335). Cu cât o femeie avortează de mai 

multe ori, cu atât conștiința ei devine tot mai insensibilă și 

inima se împietrește, fiindu-i astfel tot mai greu să aibă o rela-

ție cu Dumnezeu. 

Pentru toate consecințele enumerate mai sus, precum și 

pentru multe altele care nu au fost amintite aici, considerăm 

necesară o abordare a temei avortului. Avortul are consecințe 

extrem de nocive asupra individului și asupra societății, de 

aceea găsim necesară o reconsiderare a acestei practici. Dincolo 

de aceste efecte negative, este, de asemenea, important să înțe-

legem că avortul întrerupe viața unei ființe umane, încălcând 

astfel dreptul său la viață. 

Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, este necesară 

o clarificare a principalilor termeni folosiți în lucrarea de față, 

precum și o delimitare a cadrului argumentării. Astfel, prin 

sintagma „copil nenăscut” ne referim la ființa umană din mo-

mentul concepției și până în momentul nașterii, adică la toate 

stadiile de dezvoltare ale ființei umane de la stadiul de zigot 

(ovul fecundat) până la stadiul de fetus, care în momentul naș-

terii devine nou-născut. 

Deoarece fecundația și concepția sunt considerate ade-

sea a fi unul și același lucru, se impune o clarificare în acest 

sens, pe baza literaturii de specialitate. Astfel, fecundația (sau 
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fertilizarea) reprezintă fuzionarea spermatozoidului cu ovoci-

tul matur, în urma căruia rezultă zigotul, care este „începutul 

unui nou individ” (Luca, 1991, p. 36 apud Todea-Gross, 2008, 

p. 24). Fecundarea este un șir de zece procese, ultimul dintre ele 

fiind concepția, adică momentul în care nucleul spermatozoi-

dului se unește cu nucleul ovocitului, rezultând o nouă ființă 

umană (Todea-Gross, 2008, p. 25). 

Așadar, în lucrarea de față vom vorbi despre această 

nouă ființă umană, rezultată în urma fecundării și care prinde 

viață în momentul concepției. De asemenea, pe baza argumen-

telor științifice, vom susține faptul că dreptul la viață al acestor 

ființe umane trebuie garantat prin lege. 

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, drep-

tul este o „putere, prerogativă legal recunoscută unei persoane 

de a avea o anumită conduită, de a se bucura de anumite privi-

legii etc.” (DEX, 1998, pp. 319-320), iar viața este „sinteza pro-

ceselor biologice, fizice, chimice, mecanice care caracterizează 

organismele; faptul de a fi viu; stare a ceea ce este viu” (DEX, 

1998, p. 1159). După cum se poate observa, DEX-ul definește 

viața, fără a menționa care este momentul de încep sau de sfâr-

șit al acesteia. 

Dreptul la viață reprezintă privilegiul de a trăi al fiecă-

rei ființe umane, recunoscut și protejat prin lege. Acesta este 

unul dintre drepturile fundamentale ale omului, fiind regle-

mentat și garantat atât prin legile naționale ale fiecărei țări, cât 

și prin diferite declarații și convenții internaționale, după cum 

vom vedea în capitolul următor. 



Viața înainte de viață. Dreptul la viață al copilului nenăscut   |   Daniela Cristina Ghioancă 

= 19 = 

În acest subcapitol al lucrării, vom reda citate din câteva 

legi importante care reglementează dreptul la viață, atât pe 

plan internațional, cât și pe plan intern. Avortul se practică 

încă în multe țări din lume, deoarece legislația permite acest lu-

cru, uneori în mod explicit, iar alteori în mod implicit. Chiar 

dacă, așa cum vom vedea în cele ce urmează, legea garantează, 

în general, dreptul la viață, ea omite anumite precizări, permi-

țând astfel ca ființele umane aflate în stadiul de dezvoltare in-

trauterin să fie ucise în mod arbitrar. 

1.3.1. Legislația internațională 

Vom începe cu Declarația Universală a Drepturilor Omu-

lui, adoptată de către Adunarea Generală a ONU la 10 decem-

brie 1948, care precizează la Articolul 3 următoarele: „Orice fi-

ință umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea per-

soanei sale” (Declarația Universală a Drepturilor Omului). 

La 12 decembrie 1966 s-a adoptat Pactul Internațional 

privitor la drepturile civile și politice în care, la articolul 6, se 

precizează: „Dreptul la viață este inerent persoanei umane. 

Acest drept trebuie să fie protejat de lege. Nimeni nu poate fi 

privat în mod arbitrar de viața sa” (Pactul Internațional privi-

tor la drepturile civile și politice). 

Se poate observa în documentele de mai sus că, deși 

afirmă că orice ființă umană are dreptul la viață și acest drept 

trebuie garantat prin lege, ele nu definesc noțiunea de „viață”, 

lăsând astfel loc unei ambiguități în privința limitelor acesteia. 
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La fel stau lucrurile și în ceea ce privește Convenția Eu-

ropeană a Drepturilor Omului care la Titlul I, Drepturi și liber-

tăți, Articolul 2, Dreptul la viață menționează: „Dreptul la viață 

al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi 

cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sen-

tințe capitale pronunțate de un tribunal când infracțiunea este 

sancționată cu această pedeapsă prin lege” (Convenția Euro-

peană a Drepturilor Omului). 

Convenția Americană a Drepturilor Omului, adoptată la 

22 noiembrie 1969 la San Jose (Costa Rica), afirmă la articolul 

4: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale. Acest 

drept trebuie să fie protejat de lege și, în general, începând din 

momentul concepției. Nimeni nu poate fi privat de viață în 

mod arbitrar” (Convenția Americană a Drepturilor Omului). 

Din toate documentele prezentate aici, care recunosc și 

garantează dreptul la viață al fiecărei persoane, Convenția Ame-

ricană a Drepturilor Omului este singura care face precizarea că 

acest drept se acordă încă din primul moment al vieții, adică de 

la concepție. 

Mona-Maria Pivniceru și Florin Dorian Dăscălescu, în ar-

ticolul intitulat „Limita inferioară a dreptului la viață: Între pro-

tecția fetusului uman, dreptul la avort și progresul științelor bio-

medicale”, publicat în Revista Română de Bioetică a Colegiului 

Medicilor din Iași, scoate în evidență faptul că din articolul 1 al 

Declarației Universale a Drepturilor Omului, care spune că  

„Toate ființele umane [...] sunt înzestrate cu rațiune și conști-
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ință” ar putea rezulta o definiție indirectă ce „stabilește prima-

tul criteriului vieții spirituale asupra criteriului vieții biolo-

gice” (Pivniceru, 2003, p. 2). 

1.3.2. Legislația internă 

Constituția României, actualizată și republicată în Moni-

torul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, în Capitolul II, inti-

tulat „Drepturile și libertățile fundamentale”, la articolul 22, 

referitor la „Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică”, 

prevede următoarele: 

„(1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fi-

zică și psihică ale persoanei sunt garantate. 

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de 

pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. 

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.” (Constituția Ro-

mâniei). 

De asemenea, în capitolul II: Drepturile și libertățile fun-

damentale, articolul 26: Viața intimă, familială și privată, Con-

stituția României menționează: 

„(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața in-

timă, familială și privată. 

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, 

dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică 

sau bunele moravuri.” (Constituția României). 

După cum reiese din cele două articole menționate mai 

sus, ființa umană are dreptul la viață garantat prin lege și ni-

meni nu îi poate încălca acest drept. De asemenea, se specifică 
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faptul că nimeni nu poate fi supus unui tratament inuman sau 

degradant. Este interesant de observat faptul că persoana are 

drept de decizie în ceea ce o privește, atâta timp cât aceste deci-

zii nu încalcă libertatea altora sau bunele moravuri. 

Noul Cod Penal în capitolul IV, articolul 201 privind În-

treruperea cursului sarcinii. Agresiuni asupra fătului stipulează 

următoarele: 

 „(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârșită în vreuna 

dintre următoarele împrejurări: 

a) în afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medi-

cale autorizate în acest scop; 

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de 

specialitate obstetrică-ginecologie și drept de liberă practică 

medicală în această specialitate; 

c) dacă vârsta sarcinii a depășit paisprezece săptămâni, 

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă 

și interzicerea exercitării unor drepturi. […] 

(6) Nu constituie infracțiune întreruperea cursului sar-

cinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate 

obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci și pa-

tru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarci-

nii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului. 

(7) Nu se pedepsește femeia însărcinată care își între-

rupe cursul sarcinii.” (Noul Cod Penal). 

După cum reiese din informațiile redate mai sus, în Ro-

mânia se poate efectua întreruperea de sarcină (i.e. avortul) 

până la vârsta de 14 săptămâni, iar în cazuri excepționale până 
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la 24 de săptămâni. Întreruperea de sarcină se poate face numai 

cu acordul femeii însărcinate și trebuie realizată într-o institu-

ție medicală de către un medic de specialitate obstetrică-gine-

cologie. De asemenea, se menționează că femeia însărcinată are 

dreptul să-și întrerupă cursul sarcinii, fără a se menționa o li-

mită de vârstă a fătului.  

Tot Noul Cod Penal, în capitolul IV, intitulat Agresiuni 

asupra fătului, art. 202, Vătămarea fătului, prevede: 

„(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a 

cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu 

închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moar-

tea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către fe-

meia însărcinată nu se pedepsește.” (Noul Cod Penal). 

În primul rând, Constituția României garantează drep-

tul la viață al persoanei, fără să definească viața sau să mențio-

neze limitele acesteia. De asemenea, se specifică faptul că fe-

meia însărcinată își poate întrerupe cursul sarcinii, fără a intra 

sub incidența legii, însă nu se menționează până la ce vârstă a 

sarcinii sau în ce condiții, de unde se poate deduce că se poate 

face acest lucru oricând și din orice motive.  

Constituția României stipulează, de asemenea, că „per-

soana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă 

drepturile și libertățile altora (s.n.)”, însă prin avort femeia în-

sărcinată dispune de ea însăși încălcând dreptul fundamental 

la viață al copilului său, chiar dacă acesta nu este (încă) recu-

noscut prin lege. 
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Luminița Dumănescu atrage atenția asupra faptului că 

prima măsură legislativă luată în prima zi de guvernare a Fron-

tului Salvării Naționale, după revoluția din decembrie 1989, a 

fost abrogarea Decretului 770 și legalizarea avortului (Dumă-

nescu, 2012, p. 68), după care, în următorii 10 ani (1990-2000), 

s-a practicat un număr impresionant de avorturi: 11.000.000 

(Todea-Gross, 2008, p. 173). Statisticile arată că legalizarea în-

treruperilor de sarcină a dus, în anii imediat următori, la o rată 

a avorturilor legale cu mult mai mare decât rata natalității. Au-

torii Marieta Radu și Ian Smith observă că, deși în ultimii ani, 

contraceptivele au devenit disponibile pe scară largă, rata în-

treruperilor de sarcină a rămas aproximativ egală cu rata naș-

terilor de copii vii, acest raport fiind considerabil mai mare în 

România decât în majoritatea statelor membre ale UE (Radu, 

2007, p. 6), după cum reiese din graficul de mai jos. 
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Un raport din ianuarie 2003 al Comitetului pentru Drep-

turile Copilului indică Statului român că trebuie să ia măsuri 

pentru a se asigura că avortul nu mai este văzut sau practicat 

ca metodă contraceptivă (Concluding Observations of the Com-

mittee on the Rights of the Child, Romania, 2003). 

Așadar, se pare că legalizarea avortului în România a dus 

la practicarea acestuia pe scară largă, ceea ce a afectat puternic 

natalitatea și, implicit, creșterea demografică. Consecințele 

practicării avortului sunt, însă, mult mai mari și mai nocive pe 

termen lung decât se poate observa deocamdată. Prin legaliza-

rea întreruperilor de sarcină, o întreagă clasă de oameni (i.e. co-

piii nenăscuți) este privată de dreptul la viață din simplul mo-

tiv că se află într-un pântece care le este ostil (Cunningham, 

2004, p. 143). 

În continuare, ne propunem să argumentăm că orice co-

pil nenăscut are dreptul la viață și că acest drept trebuie recu-

noscut și garantat prin lege. Raționamentul nostru va avea la 

bază trei argumente: argumentul medical (conform căruia vi-

ața umană începe în momentul concepției), argumentul teolo-

gic și filosofic (potrivit căruia copilul nenăscut este o persoană) 

și argumentul etic (respectul pentru viață, în orice formă și sta-

diu de dezvoltare).  
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În capitolul de față vom prezenta câteva argumente pe 

baza cărora susținem dreptul la viață al copilului nenăscut. În 

primul rând, vom demonstra, pe baza dovezilor medicale, fap-

tul că un copil nenăscut este o ființă umană, chiar și atunci 

când se află în stadiul de zigot sau embrion.  

Apoi, analizând câteva argumente filosofice și perspec-

tive teologice, vom arăta că un copil aflat în stadiul de dezvol-

tare intrauterin este, de fapt, o persoană umană.  

Vom privi apoi la perspectiva etică asupra problemei 

avortului, arătând că miza problemei este, de fapt, respectul 

pentru viață. 
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Unul din argumentele folosite pentru a susține practica 

întreruperilor de sarcină este că produsul de concepție nu este 

o ființă umană, ci doar un conglomerat de celule. Dacă așa ar 

sta lucrurile, atunci avortul nu ar reprezenta o problemă din 

punct de vedere moral sau legal. Și tocmai aici se duce bătălia: 

dacă reușim îi negăm embrionului uman statutul de ființă 

umană, atunci nu mai trebuie să îi garantăm dreptul la viață. 

Dacă embrionul uman este doar un conglomerat de celule, 

atunci putem face ce vrem cu el, deoarece distrugerea lui nu în-

seamnă distrugerea unei vieți. Știința, însă, prin descoperirile 

ei mai mult sau mai puțin recente, nu susține acest punct de 

vedere, ci, din contră, îl infirmă. Pentru o mai bună înțelegere a 

lucrurilor, vom descrie pe scurt procesul prin care se formează 

o nouă ființă umană. 

Ființa umană ia naștere în urma fecundării ovocitului 

de către spermatozoid. Fecundarea este un șir de zece procese, 

ultimul dintre ele fiind concepția, când nucleul spermatozoi-

dului fuzionează cu nucleul ovocitului. Cei doi pronuclei mi-

grează către centrul oului, unde își aliniază și unesc seturile 

cromozomiale, moment în care „se formează o nouă ființă 

umană cu număr diploid de cromozomi (46), dar cu genoame 

diferite! Omul în stadiul de 1 celulă!” (V. Luca, 1991, p. 47 apud 

Todea-Gross, 2008, p. 29). Nucleul format nu este identic nici 

cu cel al tatălui, nici cu cel al mamei, ci este un nucleu nou, în 

care sunt înscrise toate caracterele noii ființe umane, care este 

unică și nerepetabilă în toată istoria umanității. 
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Produsul rezultat în urma concepției se numește zigot și 

conține toate caracteristicile vieții umane, și anume: conține 

46 de cromozomi, reacționează la stimuli și este capabil de me-

tabolism și reproducere celulară. După cum scoate în evidență 

dr. Khaldoun Sweis, „un singur zigot uman are suficiente infor-

mații (chimice) încât să umple 5.000 de pagini printate. Aceste 

informații reprezintă caracteristicile întregii existențe ale noii 

persoane, de la păr până la înălțimea pe care o va avea (Sweis, 

2014, p. 112). 

La opt săptămâni după concepție, noua ființă umană 

(care acum se numește făt) are 4 cm lungime. Toate organele 

sale sunt formate, iar din acest moment copilul doar crește și se 

dezvoltă. Amprentele sale unice sunt deja formate și vor ră-

mâne aceleași toată viața lui (Todea-Gross, 2008, p. 50). Și din 

punctul de vedere al psihologiei prenatale se observă că, înce-

pând cu a șasea săptămână de la concepție, fătul „își pune și ba-

zele propriului său alfabet psihologic”, primele achiziții fiind de 

factură motrică și senzorială (achizițiile da natură reflexă pot fi 

detectate de la cinci săptămâni de la concepție, iar primele miș-

cări se pare că pot fi detectate la șapte săptămâni și jumătate) 

(Munteanu, 2003, pp. 37, 71). 

Dr. Maureen L. Condic de la Institutul Westchester pen-

tru Etică și Persoana Umană, în articolul intitulat Când începe 

viața umană? : o perspectivă științifică,  afirmă următoarele cu 

privire la momentul de început al ființei umane: „O examinare 

neutră a dovezilor faptice doar stabilește începutul unei noi vi-

eți umane, acesta fiind situat într-un „moment de concepție” 

foarte bine determinat din punct de vedere științific, concluzie 

care indică fără echivoc faptul că embrionii umani începând 
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din etapa de zigot sunt într-adevăr entități individuale vii ale 

speciei umane — ființe umane” (Condic, 2008, pp. 24-25). 

John Collins Harvey, profesor emerit de medicină la Ge-

orgetown University Medical Center în Washington, D.C., vor-

bește despre momentul de început al ființei umane, despre sta-

tutul său social și drepturile sale: 

Din momentul în care singamia (fecundarea) este com-

pletă în ovul, o ființă umană vie și unică a luat ființă. 

Această ființă, în primul său stadiu anatomic și fiziologic 

de dezvoltare, există ca un organism uman unicelular, 

aceasta fiind prima formă a embrionului uman. Această 

dezvoltare de la embrion la fetus, nou-născut, copil, adoles-

cent, adult și, în cele din urmă, octogenar, este doar o dez-

voltare ordonată a diferitelor stadii din ciclul complet al vi-

eții umane. […] Embrionul uman este, într-adevăr, o ființă 

umană vie din momentul concepției. […] Este o demnitate 

inviolabilă. […] El merită respectul nostru deplin, exact 

același respect pe care îl acordăm, atât din punct de vedere 

social și legal, nou-născutului, copilului, adolescentului, 

adultului și octogenarului. Într-adevăr, el este „unul dintre 

noi”! (Harvey, 2002). 

După cum reiese din articolul lui Harvey, zigotul (ovulul 

fecundat) reprezintă începutul ființei umane, primul stadiu 

din procesul său de dezvoltare. Ciclul vieții umane este format 

din mai multe stadii de dezvoltare, începând de la zigot, tre-

când apoi la embrion, făt, nou-născut, copil, adolescent și până 

la adult și, posibil, octogenar. Zigotul, așadar, nu este ceva dife-

rit în esență de ființa umană, ci este doar o etapă din ciclul de 

viață al acesteia. Prin urmare, zigotul și apoi embrionul și fătul 
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au statutul de ființă umană, căreia îi datorăm recunoașterea și 

respectul față de demnitatea sa umană intrinsecă. 

Așadar, zigotul și embrionul nu sunt doar o aglomerare 

de celule fără viață, pentru că această aglomerare nu s-ar putea 

transforma brusc într-o ființă vie. 

Același lucru este susținut și de dr. Anca Munteanu, care 

afirmă că și din perspectiva psihologiei prenatale, datele acu-

mulate demonstrează că „ființa care se plămădește în uterul 

matern, nu este o aglomerare amorfă de celule, ci un sâmbure 

de viață și mister, căruia îi datorăm protecție și respect” (Mun-

teanu, 2003, p. 87). 

Tot așa, William L. Saunders, directorul Family Re-

search Council’s Center for Human Life and Bioethics, în cartea 

Human Dignity in the Biotech Century, descrie felul în care în-

cepe viața umană și arată că noul organism rezultat în urma fe-

cundării este o ființă umană, care trece ulterior prin mai multe 

stadii de dezvoltare, dar care nu își schimbă niciodată natura 

sa. Ea își va schimba mereu înfățișarea, pe parcursul procesului 

de dezvoltare, dar natura sa, aceea de ființă umană, va rămâne 

aceeași de la începutul existenței sale (i.e. de la concepție) și 

până la sfârșit (i.e. până la moarte). 

Viața umană începe în mod normal la concepție, adică 

atunci când are loc fertilizarea unui ovul de către un sper-

matozoid. […] În cazul reproducerii sexuale, spermatozoi-

dul oferă jumătate din cromozomi, iar ovulul cealaltă ju-

mătate. Din acel moment, începe existența unui nou orga-

nism uman. Noul organism […] este diferit din punct de ve-

dere genetic de orice altă ființă umană. Cu excepția cazuri-

lor în care se formează gemeni sau a cazurilor de clonare, 
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noul organism este și va rămâne pentru totdeauna unic din 

punct de vedere genetic. […] Din acel prim moment, înar-

mat cu un set complet de cromozomi, noul organism for-

mat dintr-o singură celulă își direcționează întreaga func-

ționare și dezvoltare. El va trece, dacă nu survine moartea, 

prin fiecare stadiu al dezvoltării umane până când, într-o 

zi, va ajunge la stadiul de adult, așa cum am făcut și noi. El 

va crește, se va dezvolta, își va schimba înfățișarea, însă nu 

se va produce nicio schimbare în natura sa. Nu va ajunge 

niciodată să fie o vacă sau un pește. Este o ființă umană – 

natura sa este determinată – încă din primul moment al 

existenței sale. (Saunders, 2004, p. 124). 

În cartea sa, Îndrumarul medical și creștin despre viață al 

Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România, dr. 

Christa Todea-Gross redă opiniile câtorva medici renumiți cu 

privire la momentul în care începe viața. Astfel, profesorul Pre-

nant, inițiatorul endocrinologiei sexuale, spunea „Embrionul 

se formează, dacă nu chiar se animează (se însuflețește), din 

momentul în care doi nuclei, mascul și femel, se unesc pentru 

a-i da naștere. Din acest moment, orice practică nu mai este an-

ticoncepțională, ci postconcepțională: orice profilaxie devine 

atunci un mic asasinat motivat de micimea victimei, simplă ce-

lulă la început, o masă celulară microscopică ulterior”. El con-

tinuă: „Acest asasinat este cu atât mai grav, cu cât este preme-

ditat și victima luată prin surprindere, mai odios decât un altul 

pentru că victima este lovită în întuneric și pentru că ea nu 

poate scoate nici chiar un strigăt, un plânset, pentru a-și apăra 

dreptul său la existență, pentru a implora milă de la mama care 

îl omoară…” (V. Luca, 1987, p. 5 apud Todea-Gross, 2008, p. 

39). 
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Profesorul Prenant identifică aici unul din argumentele 

aduse în sprijinul practicii avortului și anume argumentul di-

mensiunii: dacă embrionul este atât de mic, nu poate avea 

drepturi ca un adult; dacă este atât de mic, nu poate fi mai im-

portant decât femeia și dreptul ei de a alege. Însă, valoarea vieții 

umane nu este dată de dimensiunea corpului, ci de cu totul al-

tceva, după cum vom vedea în următoarele două capitole ale 

lucrării. 

Prenant vorbește și despre copilul care este ucis chiar în 

pântecele mamei sale și cu acordul ei, spunând că se profită de 

faptul că el este atât de mic încât nici măcar nu poate să strige, 

pentru a-și apăra dreptul la viață și pentru a implora milă. Dr. 

Bernard Nathanson, profesor asociat de obstetrică și ginecolo-

gie la New York Medical College, fost practician al avortului, a 

realizat un documentar intitulat „Strigătul mut”, care demon-

strează însă altceva. În acest documentar, filmat în timpul unui 

avort prin aspirație că, de fapt, copilul avortat, atunci când 

simte pericolul și durerea, se agită, pulsul îi crește brusc, în-

cearcă să se retragă din fața instrumentului aducător de 

moarte și deschide larg gura, ca și cum ar vrea să strige după 

ajutor… sau poate să implore milă… (Strigătul mut). 

Prof. dr. Erich Blechschmidt, embriolog și anatomist 

german de renume mondial din Göttingen, remarca în lucrarea 

sa despre începutul vieții umane, că „omul nu devine om, ci 

este om de la început. El este om în fiecare moment al dezvoltă-

rii sale, începând de la concepție [...]. Deja prima celulă (oul fe-

cundat) este un individ uman. Acest lucru este demonstrabil 

prin cercetarea nucleului și a cromozomilor pe care le conține” 

(Rudolf Ehmann, 1990, p. 20 apud Todea-Gross, 2008, p. 39). 
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Aceeași părere este susținută și de prof. dr. Rudolf Ehmann, 

medic ginecolog și director la Clinica de Obstetrică – Ginecolo-

gie a Spitalului Cantonal Stans din Elveția, care declară: „Viața 

copilului îi aparține și nu avem dreptul de a decide asupra ei. 

Nu am nicio îndoială că omul își începe existența din momen-

tul concepției, a contopirii spermatozoidului cu ovulul. O do-

vadă științifică pentru acest fapt este fecundarea in vitro. Orice 

altă definire a începutului vieții este nefondată” (Rudolf 

Ehmann, 1990, p. 20 apud Todea-Gross, 2008, p. 39). 

În 24 ianuarie 2012, prof. dr. Vasile Astărăstoae, preșe-

dintele Colegiului Medicilor din România, a dat un Comunicat 

de presă privind modificarea legii privind avortul, modificare 

ce încerca să stabilească o vârstă mai mare a sarcinii (24 de săp-

tămâni) până la care să se poată face întreruperea de sarcină în 

cazul minorelor sub 15 ani. Extragem mai jos câteva citate din 

această declarație: 

„Colegiul Medicilor din România face următoarele preci-

zări: 

1. Avortul constituie de regulă un act medical fără va-

lențe terapeutice, deoarece sarcina nu este o boală, ci o stare fi-

ziologică. Numai în situații excepționale (sarcina pune în peri-

col iminent viața femeii și acest pericol nu poate fi îndepărtat 

decât prin întreruperea sarcinii) avortul capătă și valențe tera-

peutice. 

2. Avortul indiferent de vârsta sarcinii prezintă riscuri 

de moment și riscuri îndepărtate pentru sănătatea femeii. 

Aceste riscuri trebuie să fie acceptate atât de femeie (consimță-

mântul informat), cât și de medicul care îl practică. 
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3. Embrionul și fătul sunt ființe vii cu drepturi. Tre-

buie să existe întotdeauna un echilibru între drepturile ma-

mei și ale fătului (s.n.). Există reglementări ale Consiliului Eu-

ropei și ale Asociației Medicale Mondiale privind protecția 

drepturilor embrionului și ale fătului de care România trebuie 

să țină cont. 

4. Progresele realizate în domeniul medical fac ca, în 

acest moment, fătul cu o vârstă de 20 săptămâni să aibă șansa 

de a supraviețui în afara mediului intrauterin cu riscul unui 

handicap major. În aceste condiții, chiar dacă medicii ar fi ac-

ceptat să întrerupă sarcina, erau obligați să utilizeze toate mij-

loacele pentru a salva viața fătului. Cu cât însă vârsta fătului 

este mai mare, cu atât șansele de a nu se realiza un handicap 

major sunt mai mari. 

5. Reglementările românești în ceea ce privește avortul 

sunt printre cele mai liberale din Europa. Liberalizarea excesivă 

a avorturilor va avea un impact negativ asupra sănătății feme-

ilor și asupra sănătății populației, influențând reproducerea și 

demografia. 

6. A încerca să se impună medicilor obligativitatea de a 

efectua avorturi este o grava încălcare a libertății de conștiință 

a unor cetățeni și a autonomiei profesiei medicale. Mesajul 

profesiei medicale este de a apăra viața sub orice formă și un 

medic nu poate fi obligat să distrugă un embrion sau un făt, 

după principiul „mâna care vindecă nu poate fi mâna care 

ucide” (s.n.).” (Astărăstoae, Comunicat de presă, 2012). 
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Din acest comunicat de presă reiese în mod clar care este 

poziția Colegiului Medicilor din România față de statutul em-

brionului uman și față de procedura întreruperilor de sarcină. 

Sigur, avortul este încă practicat de către medici pe scară largă, 

deoarece legea permite acest lucru și, bineînțeles, și din consi-

derente financiare. Se pare însă că tot mai mulți medici gineco-

logi refuză să mai facă întreruperi de sarcină, din motive de 

conștiință și din convingeri religioase și morale. Semnificativ 

în acest sens este cazul Spitalului clinic de Obstetrică și Gineco-

logie „Cuza Vodă” din Iași care a declarat prin dr. Maria Sta-

matin, directorul medical al spitalului, că „sunt medici care, la 

o anumită vârstă, refuză să mai facă avorturi la cerere. (...) Fie-

care își reconsideră starea în funcție de opțiunile religioase și 

sunt o serie de medici care nu vor mai face astfel de proceduri. 

Și nici nu ai cum să îi obligi, fiindcă obstetricianul trebuie să 

aducă viață, nu să o ia, ori un avort înseamnă a ucide” (www. 

digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate/Avort+la+ce-

rere+refuz+medici+Maternitatea+Cuza+Voda+Iasi, accesat la 

27.06.2014, ora 14.14). 

Dacă acești medici au curajul să ia această decizie, știind 

că va fi urmată de repercusiuni, înseamnă că decizia lor are la 

bază dovezi și convingeri temeinice. Din moment de medici 

aflați în poziții-cheie în țara noastră declară că „avortul în-

seamnă a ucide”, de ce totuși mai există medici care îl practică 

și care le încurajează pe femeile însărcinate să treacă prin 

această procedură? Oare nu din cauza tocirii conștiinței? 

Dr. Christa Todea-Gross merge până acolo încât să arate 

că medicii încalcă Jurământul lui Hipocrate atunci când fac 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate/Avort+la+cerere+refuz+medici+Maternitatea+Cuza+Voda+Iasi
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate/Avort+la+cerere+refuz+medici+Maternitatea+Cuza+Voda+Iasi
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate/Avort+la+cerere+refuz+medici+Maternitatea+Cuza+Voda+Iasi
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aceste întreruperi de sarcină „legale” și că aceasta este prima re-

lație anormală dintre medic și pacient: „În numele acestei legi, 

crimele continuă să fie perfect „legale”, iar jurământul lui Hi-

pocrate a fost uitat cu desăvârșire. Este pentru prima dată în 

lumea medicală când relația medic-pacient nu are o finalitate 

normală, taumaturgică, de vindecare a pacientului, ci este o re-

lație inversată, când cei doi pacienți – mama și copilul – se pre-

zintă sănătoși la medic, iar finalitatea este una patologică, unul 

din pacienți – mama – se întoarce bolnavă acasă, iar cel de-al 

doilea pacient – copilul – moare!” (Todea-Gross, 2008, pp. 169-

170). 

De ce unii medici încă acceptă să practice avortul? Oare 

nu din cauză că refuzăm să-i recunoaștem embrionului statu-

tul de ființă umană? Da, unii chiar admit că zigotul și embrio-

nul au viață, dar nu îi recunosc statutul de ființă umană, argu-

mentând că nu arată sau nu funcționează ca un membru al spe-

ciei homo sapiens. 

În subcapitolul următor, vom aduce câteva argumente 

filosofico-teologice în sprijinul afirmației că zigotul uman nu 

este numai o ființă umană, ci este, de fapt, o persoană umană, 

cu toată demnitatea și drepturile care îi revin oricărei persoane. 

Tot acolo vom argumenta faptul că apartenența la familia 

umană, la specia homo sapiens, nu este pe baza dimensiunilor, 

a funcționalității sau a aspectului exterior, ci esența unei per-

soane umane constă în cu totul altceva. 
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Multe argumente puternice care susțin dreptul la viață 

al copilului nenăscut provin din discursul teologic și filosofic. 

Dr. Khaldoun Sweis este de părere că nu poate să existe o per-

soană care să se dezvolte dintr-o ființă umană, decât cu condi-

ția ca acea ființă umană să aibă în sine, în mod inerent, capaci-

tățile naturale ale personalității umane.  (Sweis, 2014, p. 121).  

De asemenea, Sweis consideră că o entitate umană nu 

poate fi declarată persoană umană pe baza funcționalității sale 

psihologice (rațiune, voință, emoții), deoarece acest lucru ne-ar 

conduce la concluzia că atunci când încetăm să mai funcțio-

năm așa cum ar trebui (de ex. cei aflați în comă sau cei cu retard 

mintal sever), viața noastră nu mai are aceeași valoare. Aceeași 

idee este susținută și de Brent Waters. El arată cu claritate că 

din cauza dizabilităților severe unii nu vor deveni niciodată 

persoane, în vreme ce mulți oameni – în urma rănilor și a acci-

dentelor – pot înceta să fie persoane. (Waters, 2009, p. 81). Evi-

dent, definirea persoanei exclusiv în baza funcționalităților ei 

psihologice ne plasează într-un univers moral relativist și cu 

implicații grave, într-o lume a cărei istorie ne arată că unii oa-

meni s-au considerat (se consideră) superiori altora din punct 

de vedere calitativ (cele două războaie mondiale ale secolului al 

XX-lea stau mărturie în privința aceasta). 

Sweis dezvoltă un argument prin care să arate că nu 

există această diferență calitativă – cum susțin unii – între em-

brion și persoana adultă, ci că vorbim doar despre diferite stadii 

de dezvoltare. Făcând o comparație între o ghindă și un stejar, 

autorul arată că ambele fac parte din aceeași clasă, aflându-se, 
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însă, în stadii diferite de dezvoltare. Tot așa este și cu un em-

brion, respectiv un copilaș. Embrionul nu are doar potențialul 

de a deveni un copilaș, ci are și capacitatea naturală moștenită 

de a deveni astfel, cu condiția să fie lăsat în mediul său natural 

– pântecele matern.  (Sweis, 2014, p. 116). Există diverse grade 

de diferență între un embrion și un adult, dar nu vorbim despre 

o diferență de natură per se. Prin urmare, „toți embrionii sunt 

persoane în virtutea clasificării lor ca membri ai speciei 

umane.” (Waters, 2009, p. 79). 

Între un câine și o broască există diferență de specie, dar 

nu putem vorbi despre astfel de diferențe între un câine (sau o 

broască) aflat la un anumit stadiu de dezvoltare, în comparație 

cu un câine aflat la un alt stadiu de dezvoltare.  (Sweis, 2014, 

pp. 117-118). Concluzia la care autorul ajunge este într-adevăr 

lămuritoare: „Argumentez că zigoții, embrionii și fetușii aflați 

în faze inițiale de dezvoltare nu sunt persoane potențiale, ci 

persoane cu potențial.” (Sweis, 2014, p. 125) 

Prin urmare, argumentul lui Sweis arată că dacă un em-

brion sau un făt aflat într-o etapă timpurie a dezvoltării sale nu 

sunt persoane, faptul acesta ar conduce la concluzia că noi nu 

am fost niciodată concepuți: „Dacă un embrion nu este o per-

soană umană, atunci când ai început să exiști tu, persoana 

umană?” (Sweis, 2014, p. 118). 

Mai departe, în cartea sa Defending Life (În apărarea vie-

ții), Francis Beckwith apără calitatea de persoană a fătului indi-

când faptul că ființa umană este un tip special de organism viu 

– un agent moral rațional – care rămâne identic de-a lungul în-

tregii existențe, chiar dacă în prezent nu manifestă funcțiunile 
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și comportamentul pe care noi le atribuim de obicei agenților 

morali raționali aflați la maturitate. „Datorită faptului că ființa 

umană este un agent moral rațional, aceasta are o valoare mo-

rală intrinsecă de-a lungul întregii existențe” (Beckwith, 2007, 

apud Sweis, 2014, pp. 121-122). Aceasta se mai numește per-

spectiva esenței și are la bază ceea ce spunea și Paul Ramsey, 

etician creștin și profesor de Etică creștină la Princeton Univer-

sity, anume că „dezvoltarea ulterioară a embrionului poate fi 

descrisă ca un proces de devenire a ceea ce el este deja din mo-

mentul concepției” (Ramsey, 1970, p. 11 apud Saunders, 2004, 

p. 124). 

O ființă umană (adică, un organism uman) este alcătuită 

din părți umane caracteristice (celule, proteine, ARN, ADN), și 

totuși diferă de o simplă aglomerare de celule deoarece are un 

comportament caracteristic unui organism: acționează în mod 

interdependent și coordonat în vederea „desfășurării activită-

ților aferente vieții.” Spre deosebire de aceasta, aglomerările de 

celule umane sunt vii și desfășoară activități aferente vieții ce-

lulare, dar nu prezintă interacțiuni coordonate, orientate către 

un nivel superior de organizare. Aglomerările de celule nu for-

mează structurile celulare complexe, interconexe (țesuturi, or-

gane, și sisteme de organe) care există într-o ființă umană vie 

completă. În mod similar, un cadavru uman nu este un orga-

nism uman viu, în ciuda prezenței unor celule umane vii în acel 

cadavru, tocmai pentru că această aglomerare de celule umane 

nu mai funcționează ca un ansamblu integrat” (Condic, 2008, 

pp. 16-17). 
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Mutând discuția ceva mai mult în plan teologic, putem 

preciza că biserica creștină, care a luat naștere pe teritoriul Im-

periului Roman, unde avortul era permis și se practica pe scară 

largă, a luptat împotriva acestei practici, interzicând-o în co-

munitățile creștine și condamnând-o în diferite scrieri. 

Astfel, Tertulian consideră că avortul este o crimă anti-

cipată, la fel de gravă ca orice ucidere care este pedepsită de 

lege: „… noi, care ne interzicem orice ucidere, nu ne permitem 

să stingem viața pruncului conceput în pântecele mamei, îna-

inte chiar ca sângele să se plămădească în el ca om. A împiedica 

nașterea este o omucidere anticipată; căci ce deosebire poate fi 

între a răpi viața unui suflet născut sau a-l omorî la naștere? 

Om este și cel născut, urmând să crească și cel care este un fruct 

doar în germene” (Bodogae, 1980, p. 52 apud Familie, Filantro-

pie și etică socială, 2011, p. 668-669). De asemenea, și Clement 

Alexandrinul condamnă avortul, atrăgând atenția și asupra 

unei consecințe sociale a acestei practici, și anume dispariția 

treptată a dragostei de oameni și, practic, a respectului pentru 

viață: „Femeile, care folosesc … droguri pentru avort, scot afară 

o materie complet moartă,dar avortează odată cu fătul și iubi-

rea de oameni.” (Clement Alexandrinul, 1982, p. 285 apud Fa-

milie, Filantropie și etică socială, 2011, p. 670). 

Potrivit teologilor ortodocși, precum și din perspectiva 

holistică a Părinților greci, „ar fi mai potrivit să vorbim despre 

trup nu ca având sau posedând un suflet, ci ca fiind însuflețit. 

În fiecare stadiu al existenței sale trupul este însuflețit de psy-

che, principiul dătător de viață dăruit de Dumnezeu. […] Cu alte 

cuvinte, sufletul trebuie să fie înțeles ca suflul dătător de viață 

care îndrumă creșterea persoanei de la fertilizare, prin moarte, 
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până în împărăția cerească” (Breck, 2007, pp. 87-88). Acest ra-

ționament ne duce la concluzia că „viața umană este sfântă 

chiar de la începutul său, de vreme ce este o existență însufle-

țită încă de la zămislire. În această calitate ființa zămislită este 

o existență personală, creată după chipul și asemănarea lui 

Dumnezeu și înzestrată cu sfințenie, care o menește vieții veș-

nice (Breck, 2007, p. 88). 

O declarație a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române ex-

plică, de asemenea, apelând la argumente teologice, de ce ființa 

umană trebuie respectată, indiferent de gradul de dezvoltare în 

care se află: „Viața omenească nu este produsul devenirii spon-

tane a lumii, ci, pentru apariția ei, Dumnezeu a avut o grijă de-

osebită: omul nu apare la porunca, ci în urma unui sfat și a unui 

act special al Sfintei Treimi, act exprimat de aghiograf prin ter-

menul de plăsmuire și de suflare de viață. Viața omenească nu 

este determinată doar de plăsmuirea omului din pământ, ci și 

(sau mai ales) de suflarea viu-făcătoare a lui Dumnezeu. 

Aceasta ne dovedește faptul că omul nu este simplă ființă bio-

logică („ființă vie” înzestrată cu suflet rațional), ci este deodată 

suflet viu (Facere 2,7) și trup omenesc (nu orice trup) viu. … Ele 

posedă deodată, actual și potențial, aceeași demnitate și aceeași 

valoare: sunt chip al lui Dumnezeu, dar chip într-un continuu 

proces de asemănare cu Dumnezeu. Pentru că este purtătoarea 

chipului lui Dumnezeu, orice ființă omenească, oricare ar fi 

vârsta, situația sau starea sa fizică, deține o demnitate reală și 

impune un deosebit respect” (Avortul, http://patriarhia.ro/ 

avortul-78.html ). 

În cartea Teologie socială, autorii Mihai Valică, Pavel Chi-

rilă, Andreea Băndoiu și Cristian George Popescu arată care este 

http://patriarhia.ro/%20avortul-78.html
http://patriarhia.ro/%20avortul-78.html
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poziția Bisericii Ortodoxe Române în ce privește momentul de 

început al ființei umane. BOR susține că ființa umană este per-

soană din momentul conceperii și aduce câteva argumente inte-

resante în sprijinul acestei afirmații: Biserica nu este de acord 

cu noțiunea de preembrion (embrionul între 1-14 zile) din ur-

mătoarele motive: 

 „Ființa umană este persoană (trup și suflet) încă din 

momentul conceperii; 

 Trupul nu ar putea crește fără suflet nicio clipă, căci 

trupul fără suflet mort este… (Iacov 2, 26); 

 O unire discordantă în timp, între suflet și trup, „nu 

s-ar putea face fără corupere” (Maxim Mărturisito-

rul, PG 11, 1100 D-1101 A); 

 Dacă sufletul și trupul s-ar uni la distanță în timp, 

omul ar fi „în vrajbă cu sine însuși” (Grigorie de 

Nyssa, PG 44, 233 D, 236 B).” (Valică et al., 2007, p. 

198). 

În altă ordine de idei, potrivit catehismului Bisericii Ca-

tolice, „persoana umană, creată după chipul lui Dumnezeu, este 

o ființă în același timp trupească și spirituală”, iar „unitatea 

trupului și a sufletului este atât de profundă, încât sufletul tre-

buie considerat forma trupului” (Sonea în Preocupări în bioetică, 

2006, p. 36). 

În sfârșit, putem aminti câteva versete foarte intere-

sante din Sfânta Scriptură, găsite în cartea Psalmilor: „Trupul 

meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, 

țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram 
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decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau 

scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost 

vreuna din ele.” (Psalmul 139:15-16, traducerea Dumitru Cor-

nilescu). Putem remarca foarte ușor că, pe când autorul acestui 

psalm era doar „un plod fără chip”, Dumnezeu se raporta la el 

ca la o persoană. Era în atenția lui Dumnezeu, sub privirea Sa și 

zilele sale erau deja scrise în cartea vieții înainte de a fi fost vre-

una din ele. Cu adevărat, Dumnezeu se raportează la făt nu ca la 

o potențială persoană, ci ca la o persoană cu potențial. Întreba-

rea este, dacă Dumnezeu, Creatorul,  se raportează la făt ca la o 

persoană, pe ce bază decid oamenii să se raporteze la el ca la un 

simplu „conglomerat de celule”? Perspectiva biblică ne arată că 

Dumnezeu se raportează la om în mod unitar, potrivit planuri-

lor Sale, în toate etapele de dezvoltare – de la zămislire și până 

la sfârșitul vieții, acesta fiind unul din motivele pentru care vi-

ața este sacră, după cum vom vedea în subcapitolul următor. 

Problema avortului are și o profundă implicație etică. 

Dincolo de drepturile, libertățile și sănătatea femeilor și a copi-

ilor, dincolo de emanciparea femeilor și de controlul nașterilor, 

dincolo de orice concepție sau argument adus de o parte sau de 

alta, adevărata bătălie se dă pentru respectul pentru viață. 

Dacă nu prețuim viața umană, atunci putem alege să-i punem 

capăt, chiar fără un motiv anume. Dacă nu prețuim viața 

umană, îi putem selecta pe cei care vrem să trăiască, în funcție 

de niște standarde arbitrar hotărâte sau chiar fără să ținem 

cont de vreun standard. Dacă nu prețuim viața umană, putem 
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decide singuri cui îi respectăm dreptul la viață și cui nu-i recu-

noaștem acest drept. Însă dacă nu prețuim viața umană, 

aceasta nu va mai avea nicio valoare pentru noi, în nicio împre-

jurare. 

În schimb, dacă prețuim viața umană, atunci ea va fi va-

loroasă în orice circumstanță: și atunci când ea animează o sin-

gură celulă umană, sau un trup cu handicap sever sau o per-

soană care se află în comă profundă. Dacă prețuim viața 

umană, atunci ea va fi mai valoroasă decât orice altceva: decât 

dreptul de a alege, decât confortul personal, decât banii cheltu-

iți, decât plăcerea. Dacă prețuiesc viața umană, atunci viața co-

pilului meu va fi mai prețioasă decât confortul meu fizic și psi-

hic. Și dacă prețuiesc viața umană, atunci voi putea să-i ofer co-

pilului meu (chiar venit într-un moment nepotrivit) dragostea 

de care are nevoie pentru a crește și a se dezvolta sănătos și ar-

monios. 

Din acest motiv bătălia se dă, de fapt, pentru respectul 

pentru viață. Pentru că, dacă îi negăm cuiva dreptul la viață, 

putem face ce vrem cu el (din punct de vedere legal, medical, 

moral), însă dacă respectăm viața umană, atunci viața oricărei 

persoane umane are aceeași valoare, indiferent de circum-

stanțe, și atunci libertatea mea se termină acolo unde începe li-

bertatea celuilalt. 

Încă din 1983, sociologul Gerlinda Smauz a sesizat o 

foarte bine închegată ideologie a valorii și non-valorii (Wert-

Umwert-Ideologie) și a sintetizat-o astfel: „Când trebuie uciși 

oameni, li se atribuie mai întâi prin definiție un statut inferior, 

non-uman. Este și cazul fetusului: pentru a-l putea ucide legal 
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în trupul mamei, se decide că nu i se vor recunoaște niciun fel 

de calități specifice omului.” (Rudolf Ehmann, 1990, p. 19 apud 

Todea-Gross, 2008, p. 35). Într-adevăr, dacă fetusul nu are cali-

tăți specific umane, înseamnă că nu este om și, prin urmare, 

distrugerea lui nu este o crimă. Însă, după cum am arătat în ca-

pitolele anterioare, apartenența la familia umană nu este pe 

baza calităților cuiva, ci esența ființei umane constă în altceva. 

Tot așa, și dr. Eugen Jurca, numind avortul o crimă „or-

ganizată”, afirmă că „dacă pentru conștiința morală avortul în-

seamnă crimă, pentru in/conștiența laxă este o «sarcină nedo-

rită eliminată»” (Jurca, 2009, p. 220). Altfel spus, dacă respec-

tăm valorile morale creștine, avortul este ceva inadmisibil, dar 

dacă îi permitem conștiinței să adoarmă și ne străduim să gă-

sim tot felul de justificări pentru a putea face ceea ce ne place, 

atunci viața umană nu mai are valoare și întreruperea ei devine 

ceva firesc. 

În cartea sa, Human Rights Threatened in Europe, Dr. Tho-

mas Schirrmacher atrage atenția asupra faptului că, în ultima 

vreme, respectul pentru viața umană este amenințat atât la în-

ceputul său (prin avort), cât și la sfârșitul său (prin eutanasi-

ere), amintind de cazul unei femei ce și-a ucis copilul care avea 

un handicap, faptă pentru care a primit o pedeapsă de șase luni 

de eliberare condiționată din partea judecătorilor (Schirrma-

cher, 2001, p. 8). Dr. Schirrmacher este de părere că amplitudi-

nea tragediei avortului este determinată de amplitudinea liber-

tății sexuale din zilele noastre; avortul a devenit una din cele 

mai obișnuite metode de control al nașterilor, iar acest lucru 

dovedește că impulsul sexual a devenit mai important decât 

dreptul la viață al ființei umane (Schirrmacher, 2001, p. 25), 
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aceasta fiind o situație extrem de rușinoasă și inacceptabilă 

pentru rasa umană. 

Trebuie să remarcăm, de asemenea, faptul că există o 

strânsă legătură între devalorizarea vieții din pântecele matern 

și devalorizarea  provocată de noile biotehnologii (Cunnin-

gham, 2004, p. 158). Adevărata luptă nu este pentru sănătatea 

și libertatea femeii sau a copilului, ci pentru valoarea vieții 

umane. Dacă generația de astăzi decide că viața copiilor nenăs-

cuți poate fi întreruptă în mod arbitrar, atunci generațiile vii-

toare vor înțelege de aici că nu orice viață umană are valoare, ci 

doar cea care corespunde standardelor stabilite de cei cu putere 

de decizie. 

Din punct de vedere al eticii creștine, viața umană are o 

deosebită valoare. Potrivit Bibliei, care este revelația lui Dum-

nezeu pentru oameni, Dumnezeu l-a creat pe om „după chipul 

Său” (Genesa 1:27), în urma sfatului divin dintre cele trei Per-

soane ale Trinității. Dumnezeu l-a creat pe om din țărână și i-a 

„suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet 

viu” (Genesa 2:7). Mai mult, omul se relaționa în mod direct la 

Dumnezeu, care a acordat o valoare inestimabilă ființei umane 

atunci când a hotărât să o creeze în asemănarea Sa. 

Vorbind despre dreptul la viața în trup, Dietrich Bonho-

effer spunea că viața, pe care o primim fără ca noi să facem ceva 

în acest sens, poartă în ea însăși dreptul la protecție și acesta 

este un drept înnăscut în cel mai strict sens al cuvântului. Din 

moment ce voia lui Dumnezeu este ca viața pe pământ să fie 

numai în trup, înseamnă că trupul are dreptul la protecție și 

acesta este un drept mai important decât celelalte, deoarece 
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este fundamentul tuturor celorlalte drepturi, fără excepție 

(Bonhoeffer, 1978, p. 131). 

După cum remarca și Dostoievski, fără Dumnezeu totul 

este permis, însă pentru creștini respectul pentru viață este im-

perativ. Dr. Alexandru Neagoe remarcă faptul că valorile creș-

tine au dus, în general, la poziții pro-viață, prin sublinierea sa-

cralității vieții (Neagoe, 2011, p. 38). Prin urmare, „atitudinea 

noastră refractară față de anumite proceduri medicale care 

conduc la distrugerea vieții embrionare este fundamentată pe 

viziunea noastră asupra adevăratului telos al existenței umane: 

nu acela de a ne îmbunătăți sau prelungi viața ca pe un scop în 

sine, ci acela de a ne dărui viața, împreună cu suferințele și li-

mitările ei, în brațele deschise ale lui Dumnezeu” (Breck, 2007, 

pp. 86-87). 

Ștefan Iloaie vede valoarea persoanei umane în faptul că 

a fost creată de Dumnezeu, în asemănarea Sa, fiind reprezen-

tantul Său pe pământ. În această calitate, omul are o dublă res-

ponsabilitate: atât să răspândească în lume valorile divine, cât 

și să răspundă cu dragoste Creatorului său. El afirmă: „Valoarea 

persoanei și a relațiilor pe care ea le dezvoltă, implicarea ei no-

nutilitaristă în dezvoltarea raporturilor interumane, dovedirea 

prin faptă a iubirii față de Dumnezeu, de om și de creație se re-

găsesc tainic în minunea că ea, persoana, vine de la Creator și 

că se face purtătorul Lui de cuvânt în lumea în care a fost tri-

misă. Sensul spre lume posedă însă, intrinsec, și sensul dinspre 

aceasta spre Dumnezeu: persoana iubește, este liberă, creează, 

dinamizează lumea, dar devine – pentru fiecare din acțiunile 

aplicate – responsabilă în a-I răspunde Creatorului cu aceeași 

iubire.” (Iloaie, 2009, p. 161). 
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Din punct de vedere etic, trebuie să admitem că viața 

umană are valoare și nu trebuie întreruptă în mod arbitrar, în 

special atunci când există soluții mai puțin drastice (Feinberg, 

1993, p. 71). Așadar, respectul pentru viață ne impulsionează 

să căutăm alternative și acestea există și sunt net superioare 

avortului, din toate punctele de vedere. 

În final, trebuie să atragem atenția asupra faptului că 

„fiecare avort este o nouă victorie a domniei morții și a suferin-

ței. Putem mai mult de-atât. Putem prețui viața la începutul 

său misterios și miraculos, salvând femeile (și astfel și copiii pe 

care îi poartă) de acele presiuni care le fac să aleagă moartea în 

defavoarea vieții” (Stassen & Gushee, 2002, p. 236). 

Uciderea propriilor copii nu poate fi o practică ce carac-

terizează o societate care se dorește a fi civilizată și nu există 

nici un argument valabil care să o poată susține. Da, femeia 

poate decide dacă vrea să aibă copii sau nu, dar această libertate 

nu poate încălca dreptul la viață al copilului său, care este im-

perios necesar a fi recunoscut și garantat prin lege. 

Din prima parte a acestei lucrări, se desprind câteva con-

cluzii pe care le vom prezenta în continuare. 

În primul rând, legislația românească nu recunoaște 

dreptul la viață al ființei umane încă din momentul concepției, 

sfidând astfel atât argumentele medicale (care arată că viața 

umană începe la concepție), cât și pe cele teologico-filosofice 

(conform cărora copilul nenăscut este o persoană umană) și 

etice (respectul pentru viață). De asemenea, există contradicții 
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în legislația noastră referitoare la avort. Astfel, legea recu-

noaște dreptul la viață al persoanei umane, dar refuză să i-l re-

cunoască din momentul în care aceasta ia ființă. Tot așa, în le-

gislație se menționează că persoana fizică are dreptul să dis-

pună de ea însăși, cu condiția să nu încalce drepturile și libertă-

țile altora, pe când, în cazul unui avort, femeia se bucură de 

dreptul său de a alege, luând viața copilului său și încălcând as-

tfel drepturile acestuia. Se impune, așadar, o ajustare a legilor 

naționale, care să țină cont de aspectele medicale, teologice și 

etice ale problemei în cauză. 

Din punct de vedere medical, pe baza argumentelor pre-

zentate mai sus, putem afirma cu certitudine că în momentul 

concepției ia naștere o nouă ființă umană. Prin urmare, această 

ființă umană are viață în sine și această viață este bunul său cel 

mai de preț, care trebuie protejat. 

Din punct de vedere teologic și filosofic, copilul nenăs-

cut este o persoană umană încă din momentul concepției. Prin 

urmare, trebuie să îi fie recunoscut acest statut, precum și 

drepturile care decurg de aici, primul și cel mai important din-

tre ele fiind dreptul la viață. Ființa umană nu devine persoană, 

ci este persoană încă din primul moment al existenței sale, 

deoarece ea are în sine capacitățile naturale ale personalității 

umane. Între embrion și persoana adultă nu există o diferență 

calitativă sau de specie, ci acestea reprezintă doar diferite stadii 

de dezvoltare ale aceluiași individ, iar ființa umană aflată în 

faze inițiale de dezvoltare nu este o persoană potențială, ci o 

persoană cu potențial. Ceea ce dă valoare vieții umane este fap-

tul că omul a fost creat de Dumnezeu, după chipul și asemăna-

rea Sa și că este reprezentantul Său pe pământ. De asemenea 
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este important de menționat faptul că Dumnezeu se raportează 

la copilul nenăscut ca la o persoană umană (cf. Psalmul 139 și 

nu numai) și nu ca la ceva inferior omului. 

Din perspectivă etică, considerăm că și copilul nenăscut 

are dreptul la viață, din moment ce are viață în sine și viața este 

valoroasă, indiferent de circumstanțe. Dacă prețuim viața, 

atunci o vom respecta și nu vom face nimic din ceea ce este con-

trar vieții, cu atât mai puțin să-i punem capăt. Respectul pentru 

viață nu permite avortul selectiv, deoarece orice viață este pre-

țioasă. Prin urmare, societatea românească trebuie să cultive 

respectul pentru viață, iar practicienii din domeniul asistenței 

sociale, precum și creștinii, medicii, teologii și eticienii au un 

rol extrem de important în cadrul acestui demers. 

În concluzie, pe baza argumentelor aduse pe parcursul 

acestei lucrări, susținem că orice copil nenăscut are dreptul la 

viață și încălcarea acestui drept nu poate fi făcută în mod arbi-

trar și sub protecția legii. Așadar, se impune o schimbare a le-

gislației, astfel încât dreptul la viață al persoanei umane să fie 

recunoscut și protejat din momentul concepției, moment care 

reprezintă cu adevărat debutul vieții sale. 
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Partea a doua a acestei lucrări constă într-o investigație 

sociologică, menită să susțină și să completeze prima parte a lu-

crării, care s-a ocupat de aspecte teoretice. Vom sonda în conti-

nuare felul în care principiile teoretice se aplică în realitatea 

practicii și vom începe prin a descrie cercetarea realizată. 

Titlul cercetării: Dreptul la viață al copilului nenăscut. 

Obiectul cercetării este studierea concepțiilor tinerilor 

din România referitoare la avort și la dreptul la viață al copilu-

lui nenăscut. 

Obiectivele cercetării: 

1. Identificarea opiniilor tinerilor cu privire la momen-

tul în care fătul devine o persoană umană vie.  
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2. Informarea corectă a tinerilor cu privire momentul 

începerii vieții umane și la adevărata semnificație a avortului.

  

3. Identificarea modului în care tinerii din România s-ar 

raporta la avort dacă ar ști că primesc sprijinul necesar în cazul 

unei sarcini nedorite și că fătul este persoană umană vie încă 

din momentul concepției. 

Ipoteze: 

1. Dacă tinerii ar ști că fătul are viață și că este o persoană 

umană încă de la concepție, atunci avortul nu ar mai repre-

zenta o opțiune pentru ei. 

2. Ajutorul acordat în cazul sarcinilor nedorite (sprijin 

material, emoțional, consiliere etc.) ar putea duce la limitarea 

fenomenului avortului în România. 

Universul anchetei: populația tânără din România (cu 

vârsta cuprinsă între 18-40 de ani). 

Eșantionul: Chestionarul a fost aplicat pe un număr de 

31 persoane. 

Descrierea instrumentului de cercetare 

Se aplică un chestionar autoadministrat, alcătuit din 15 

întrebări. Sunt 13 întrebări închise, dintre care 2 întrebări di-

hotomice și 11 întrebări cu răspunsuri precodificate multiplu, 

iar subiecții trebuie să aleagă un singur răspuns posibil. Din 

cele 13 întrebări, 4 sunt întrebări de clasificare sau identificare 

(itemii 1, 2, 3 și 4), 2 sunt întrebări de trecere (itemii 5 și 6). 

Chestionarul cuprinde și 2 întrebări deschise (postcodificate), 

itemii 14 și 15, prin care se sondează opinia subiecților referitor 
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la motivele care ar putea îndreptăți avortul, precum și la facto-

rii care ar putea duce la limitarea practicării avortului în Româ-

nia. 

CHESTIONAR 

Dreptul la viață al copilului nenăscut 

 

1. Ce vârstă aveți? 

a) între 18-21; 

b) între 22-25; 

c) între 26-30; 

d) 30-40. 

2. Genul. 

a) feminin; 

b) masculin. 

3. În ce mediu locuiți? 

a) urban; 

b) rural. 

4. Ce nivel de studii aveți? 

a) studii medii; 

b) studii universitare; 

c) studii postuniversitare. 

5. Considerați că viața umană are valoare? 

a) da; 

b) nu; 

c) nu știu/ nu răspund. 
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6. Sunteți de părere că orice ființă umană are dreptul la viață și 

la protecția vieții? 

a) da; 

b) nu; 

c) nu știu/ nu răspund. 

7. Copilul nenăscut are dreptul la viață? 

a) da; 

b) nu; 

c) nu știu/ nu răspund. 

8. Considerați că ar trebui să i se garanteze prin lege dreptul la 

viață copilului nenăscut? 

a) da; 

b) nu; 

c) nu știu/ nu răspund. 

9. Care este momentul în care considerați că începe viața? 

a) la concepție;  

b) când începe să bată inima;                       

c) când începe activitatea cerebrală;                             

d) după 14 săptămâni de sarcină;   

e) la naștere;           

f) nu știu. 

10. Conform art. 201 din Noul Cod Penal, avortul este legal în 

România până la 14 săptămâni de sarcină, iar în anumite cazuri 

până la 24 de săptămâni. Ținând cont de faptul că inima fătului 

începe să bată din a patra săptămână de sarcină, sunteți de 

acord cu avortul până în săptămâna a 14-a? 
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a) da; 

b) nu; 

c) nu știu/ nu răspund. 

11. Considerați că un copil nenăscut este o persoană… 

a) din momentul concepției;   

b) de la 14 săptămâni de sarcină;   

c) la naștere;  

d) altă variantă. 

12. Dacă ați ști că fătul este o persoană încă din momentul con-

cepției, ați alege să mai faceți (să încurajați) avortul? 

a) da, faptul că este o persoană nu schimbă cu nimic lu-

crurile; 

b) nu, deoarece în acest caz avortul înseamnă întrerupe-

rea arbitrară a vieții unei persoane umane; 

c) nu știu/ nu răspund. 

13. Dacă vi s-ar oferi ajutor concret (financiar, emoțional, con-

siliere sau orice alt sprijin necesar) în cazul unei sarcini nedo-

rite, ați alege să mai faceți (sau să încurajați) avortul? 

a) da; 

b) nu; 

c) nu știu/ nu răspund. 

14. Numiți un motiv pentru care o mamă ar avea dreptul să ia 

viața copilului său nenăscut. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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15. Care credeți că ar fi cel mai important lucru care ar putea 

duce la limitarea fenomenului avortului în România? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Chestionarul a fost aplicat pe 31 de subiecți, după care 

datele obținute au fost procesate prin metoda S.P.S.S., prin care 

s-au generat frecvențe pentru fiecare item din chestionar, după 

cum se poate observa mai jos. 

3.2.1. Frecvențe pentru fiecare item din chestionar 
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3.2.2. Analiza frecvențelor 

În urma analizei frecvențelor, se observă următoarele: 

 Din itemul 1 și itemul 2 rezultă că trei sferturi dintre 

respondenți au fost de sex feminin, și grupele de vâr-

stă incluse în chestionar au fost reprezentate în mod 

semnificativ. 

 Din itemii 3 și 4 rezultă că respondenții sunt prepon-

derent din mediul urban și au studii superioare. 

 Deși subiecții consideră în proporție de 100% că vi-

ața umană are valoare (itemul 5), totuși doar 93,55% 

sunt de părere că dreptul la viață și la protecția vieții 

trebuie acordat oricărei ființe umane (itemul 6). 

 Din itemul 7 rezultă că 93,77% dintre respondenți 

consideră că și copilul nenăscut are dreptul la viață, 

însă doar 80,65% dintre aceștia cred că acest drept 

trebuie garantat prin lege (itemul 8). 

 Deși 93% dintre subiecți consideră că viața începe în 

momentul concepției sau când inima începe să bată 

(itemul 9), totuși doar 77% sunt împotriva avortului 

până la 14 săptămâni de sarcină (itemul 10). 

 Se observă faptul că același procent de subiecți 

(77,42%) consideră că un copil nenăscut este per-

soană umană din momentul concepției (itemul 11), 

sunt împotriva avortului până la 14 săptămâni de 

sarcină (itemul 10) și refuză să facă sau să încurajeze 

avortul (itemul 12). 
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 Din analiza itemilor 12 și 13 rezultă că doar un pro-

cent de 3% dintre respondenți s-ar răzgândi în pri-

vința avortului (sau în privința încurajării avortului) 

dacă ar primi ajutor în cazul unei sarcini nedorite. 

 Deși 77,42% dintre subiecți refuză avortul până la 14 

săptămâni de sarcină (itemul 10), totuși doar 

54,84% consideră că nu există niciun motiv pentru 

care o mamă ar avea dreptul să ia viața copilului său 

nenăscut, la care se mai adaugă un procent de 

16,13% care cred că avortul este permis doar în cazul 

în care sarcina pune viața mamei în pericol (itemul 

14). 

 19,35% dintre subiecții chestionați consideră că o 

malformație (sau riscul de malformație) a fătului re-

prezintă un motiv bun pentru avort. 

 Din analiza itemului 15 referitor la factorii care ar 

putea duce la limitarea practicii avortului în Româ-

nia, se observă că 48,39% dintre respondenți consi-

deră că educația sexuală și folosirea metodelor con-

traceptive ar fi un factor important în reducerea nu-

mărului de avorturi. Pe locul doi, la egalitate 

(19,35%), se află perspectiva creștină asupra vieții și 

sprijinul acordat în cazul sarcinilor nedorite. Pe ulti-

mul loc se află legislația anti-avort, cu un procent de 

12,90%. 
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După analiza itemilor, ne propunem să interpretăm re-

zultatele cercetării noastre, observând de asemenea dacă ipote-

zele sunt confirmate sau infirmate. 

Ca o primă observație, menționăm că, deși toate persoa-

nele chestionate (100%) consideră că viața umană are valoare, 

totuși acest lucru nu se aplică în practică deoarece: 

 doar 93,55% consideră că orice ființă umană are 

dreptul la viață și la protecția vieții; 

 numai 77,42% sunt împotriva avortului până la 14 

săptămâni de sarcină; 

 numai 54,84% consideră că nu există motiv real pen-

tru o întrerupere de sarcină. 

De aici putem concluziona că, deși oamenii sunt de 

acord în teorie cu respectul pentru viață, totuși în practică lu-

crurile stau altfel, ei găsind justificări multiple pentru luarea 

vieții unei alte persoane. Prin urmare, în ceea ce privește res-

pectul pentru viață, se observă că există o discrepanță între te-

orie și practică. 

În al doilea rând, observăm că 93,77% dintre respon-

denți consideră că și copilul nenăscut are dreptul la viață, însă 

doar 80,65% dintre aceștia cred că acest drept trebuie garantat 

prin lege. Diferența de 13% este reprezentată de cei care recu-

nosc dreptul la viață al fătului, dar nu doresc garantarea aces-

tuia prin lege, deoarece acest lucru ar duce, implicit, la interzi-

cerea avortului. Așadar, cei 13% dintre chestionați sunt conști-

enți că avortul reprezintă luarea unei vieți, dar își doresc ca 



Viața înainte de viață. Dreptul la viață al copilului nenăscut   |   Daniela Cristina Ghioancă 

= 69 = 

acest lucru să fie posibil din punct de vedere legal și pe mai de-

parte. De menționat că și acești 13% au considerat, la itemul 4, 

că viața umană are valoare și totuși, acest lucru nu îi împiedică 

să își dorească să poată dispune după bunul plac de viața copii-

lor nenăscuți. 

În al treilea rând, se poate observa faptul că deși 93% 

dintre subiecți consideră că viața începe în momentul concep-

ției sau când inima începe să bată, totuși doar 77% sunt împo-

triva avortului până la 14 săptămâni de sarcină. Diferența de 

16% o reprezintă subiecții care sunt de acord cu avortul până la 

14 săptămâni de sarcină, deși consideră că fătul are viață la 

acea vârstă. Așadar, și aici iese în evidență o încălcare clară a 

respectului pentru viață. 

În al patrulea rând, deși 77,42% dintre subiecți refuză 

avortul până la 14 săptămâni de sarcină, totuși doar 54,84% 

consideră că nu există niciun motiv pentru care o mamă ar avea 

dreptul să ia viața copilului său nenăscut. Din nou, chiar dacă 

toți (100%) consideră că viața umană are valoare, chiar dacă 

93% consideră că viața începe în momentul concepției sau 

odată cu primele bătăi ale inimii, totuși, dintre aceștia, 39% pot 

identifica un motiv care îi dă mamei dreptul să întrerupă viața 

copilului său nenăscut.  

 Motivele menționate de subiecți ca fiind suficient de 

puternice pentru a justifica avortul, în funcție de frecvența lor, 

sunt următoarele: 

 (risc de) malformații ale fătului (19,35%); 

 periclitarea vieții mamei prin continuarea sarcinii 

(16,13%); 
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 cazuri excepționale (mamă minoră, viol, incest etc.); 

 situații dificile (financiar, familial etc.); 

 studii, carieră, vise. 

Ultimele trei categorii de motive apar cu aceeași frec-

vență (3,23%). 

De aici putem concluziona că viața este văzută ca fiind 

importantă, numai atunci când este convenabilă pentru alții, 

ceea ce dovedește că respectul pentru viață este puternic alterat 

și la fel și valorile moral-creștine. 

Ne propunem acum să observăm dacă ipotezele de la 

care am pornit sunt confirmate sau infirmate de rezultatele 

cercetării noastre. 

Prima ipoteză formulată este: „Dacă tinerii ar ști că fătul 

are viață și că este o persoană umană încă de la concepție, 

atunci avortul nu ar mai reprezenta o opțiune pentru ei.” În 

urma cercetării, se constată că, așa cum am văzut mai sus, că 

același procent de subiecți (77,42%) consideră că un copil ne-

născut este persoană umană din momentul concepției (itemul 

11), sunt împotriva avortului până la 14 săptămâni de sarcină 

(itemul 10) și refuză să facă sau să încurajeze avortul, ținând 

cont de faptul că fătul este o persoană umană (itemul 12). Prin 

urmare, ajungem la concluzia că toți cei care consideră concep-

ția ca fiind începutul persoanei umane refuză să facă sau să în-

curajeze avortul. Așadar, prima ipoteză se confirmă. 

A doua ipoteză a cercetării noastre este: „Ajutorul acor-

dat în cazul sarcinilor nedorite (sprijin material, emoțional, 
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consiliere etc.) ar putea duce la limitarea fenomenului avortu-

lui în România.” După cum am arătat mai sus, din analiza ite-

milor 12 și 13 rezultă că doar un procent de 3% dintre respon-

denți s-ar răzgândi în privința avortului (sau în privința încu-

rajării avortului) dacă ar primi ajutor în cazul unei sarcini ne-

dorite. Procentul acesta este prea mic pentru a putea fi conside-

rat reprezentativ, așadar cea de-a doua ipoteză se infirmă. Acest 

lucru ne duce la concluzia că, de fapt, nu situațiile dificile (ma-

teriale, familiale etc.) sau lipsa sprijinului necesar în cazul unei 

sarcini nedorite reprezintă cauza principală a întreruperilor de 

sarcină. 

În final, ne propunem să facem o foarte scurtă analiză a 

factorilor menționați de respondenți (la itemul 15) ca având ca-

pacitatea să reducă numărul de avorturi în România. Astfel, în 

funcție de frecvența cu care apar, aceștia sunt: 

 educația sexuală și folosirea metodelor contracep-

tive (48,39%); 

 perspectiva creștină asupra vieții (19,35%); 

 sprijinul acordat în cazul sarcinilor nedorite 

(19,35%); 

 legislația anti-avort (12,90%). 

Se observă că pe primul loc se află educația sexuală și fo-

losirea metodelor contraceptive. Se pare că tinerii nu sunt sufi-

cient de informați în legătură cu tot ceea ce presupune un con-

tact sexual și o sarcină. De asemenea, ei nu folosesc întot-

deauna metode de contracepție și, după cum am arătat și în 

partea teoretică a acestei lucrări, întreruperea de sarcină a 
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ajuns să fie o metodă contraceptivă, ceea ce este total imoral, 

deoarece în acest fel impulsul sexual este considerat a fi mai 

presus decât viața umană. Se impune să menționăm aici că 

multe din metodele contraceptive sunt, de fapt, abortive (de ex. 

steriletul, majoritatea anticoncepționalelor, pastila de a doua zi 

etc.). Așadar, este necesară o informare corectă și temeinică în 

această privință. Prin urmare, se consideră a fi în mod imperios 

necesară o educare consistentă a tinerilor în privința semnifi-

cației și consecințelor actului sexual, precum și a metodelor de 

contracepție. De asemenea, în cazul persoanelor necăsătorite se 

recomandă abstinența, aceasta fiind de preferat din mai multe 

puncte de vedere (sănătate, evitarea sarcinilor nedorite, a avor-

tului sau a familiilor monoparentale, moralitate etc.). 

Pe locul al doilea în lista factorilor de reducere a numă-

rului de avorturi se află perspectiva creștină asupra vieții. Res-

pondenții consideră că o cunoaștere și respectare a valorilor 

creștine poate duce la limitarea fenomenului avortului, ținând 

cont de faptul că în creștinism, viața este considerată a fi bunul 

cel mai de preț al omului. Omul a fost creat după chipul și ase-

mănarea lui Dumnezeu și este reprezentantul Său pe pământ, 

ceea ce conferă demnitate și valoare vieții umane. De aseme-

nea, creștinismul interzice cu desăvârșire luarea arbitrară a vi-

eții unui om. Astfel, credința în Dumnezeu implică respectul 

pentru viață, și chiar mai mult, iubirea aproapelui (cu atât mai 

mult a propriului copil), ceea ce face ca avortul să fie inadmisi-

bil pentru cei care aderă la valorile creștine. 

Apoi, subiecții au mai considerat că sprijinul acordat în 

cazul sarcinilor nedorite ar putea ajuta la diminuarea număru-
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lui de avorturi. Cu siguranță, dacă femeile însărcinate ar bene-

ficia de sprijin emoțional (din partea familiei sau a altor per-

soane) și material (dacă ar avea locuință adecvată și un venit 

care să le permită să întrețină copilul), precum și de consilierea 

necesară, unele dintre ele ar renunța să mai facă avort. Din ana-

liza frecvențelor, însă, a rezultat că numai 3% și-ar schimba op-

țiunea în cazul în care ar primi sprijinul necesar. 

Ultimul factor menționat pentru limitarea fenomenului 

avortului în România este legislația anti-avort. Cu siguranță, și 

acesta este un domeniu care trebuie îmbunătățit în țara noas-

tră. După cum reiese și din prima parte a lucrării, legislația ro-

mânească referitoare la avort încă nu ține cont nici de argu-

mentele medicale (care arată că viața începe la concepție), nici 

de cele teologice și filosofice (conform cărora copilul nenăscut 

este o persoană umană din momentul concepției) și nici de cele 

etice (respectul pentru viață înainte de orice altceva). Credem 

că aceste considerente ar trebui să aibă un rol important în for-

mularea legislației cu privire la avort. De asemenea, mențio-

năm că schimbarea legislației nu duce neapărat la schimbarea 

practicii, dacă nu este însoțită și de o schimbare a mentalității 

referitoare la dreptul la viață al copilului nenăscut.  
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În lucrarea de față, intitulată Dreptul la viață al copilului 

nenăscut, ne-am propus să susținem importanța recunoașterii 

și a garantării prin lege a dreptului la viață al persoanei umane, 

începând cu momentul concepției. În urma argumentării din 

partea teoretică a lucrării, precum și din cercetarea practică 

realizată în cea de-a doua parte, se desprind câteva concluzii, pe 

care le vom prezenta în continuare. 

În primul rând, din punct de vedere medical, copilul ne-

născut este o ființă umană vie și, prin urmare, din moment ce 

are viață, aceasta trebuie să îi fie protejată. Viața este conside-

rată a fi bunul cel mai de preț al unui om, prin urmare nimic nu 

poate fi mai important decât acesta: nici dreptul mamei de a 

alege, nici circumstanțele nefavorabile, nici dorința societății 

de a-i elimina pe cei bolnavi sau cu handicap. 

În al doilea rând, din perspectivă teologică și filosofică, 

concepția reprezintă momentul de început al persoanei umane. 

Ființa umană nu devine persoană, ci este persoană încă din pri-

mul moment al existenței sale. Zigotul, embrionul și fătul nu 

sunt decât etape în dezvoltarea unei persoane, dezvoltare ce în-

cepe la concepție și se încheie la moarte. Persoana umană, din 
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momentul în care a fost concepută, are în sine atât viață, cât și 

toate capacitățile și abilitățile caracteristice persoanei umane, 

motiv pentru care ea nu poate fi considerată altceva decât ceea 

ce este. Viața umană poartă în sine dreptul la protecție, datorită 

valorii ei și caracterului său sacru. Acest drept nu este ceva ex-

terior, care trebuie recunoscut și acordat de alții, ci este un 

drept înnăscut, pe care fiecare viață umană îl are în sine. 

În al treilea rând, din punct de vedere etic, respectul pen-

tru viața umană impune recunoașterea dreptului la viață al fi-

inței umane aflate în stadiul de dezvoltare intrauterin. Viața 

este prețioasă, argumentează eticienii și teologii (și nu numai), 

de aceea ea trebuie respectată și ocrotită. Dreptul la viață este 

un drept înnăscut al ființei umane și tot înnăscută este și cali-

tatea sa de om, pe care o are în sine din momentul concepției. 

Această calitate de persoană umană vie nu este dobândită pe 

parcursul dezvoltării ființei umane, ci este o calitate moștenită 

prin intermediul ADN-ului uman transmis ereditar de la pă-

rinți. 

În al patrulea rând, se impune ca specialiștii în domeniu 

(medici, teologi, eticieni, asistenți sociali, consilieri etc.) să dez-

volte o campanie de informare a publicului larg cu privire la 

statutul ființei umane înainte de naștere. Sigur, este important 

ca femeile însărcinate să primească din partea familiei și a sta-

tului sprijinul necesar pentru a putea duce sarcina până la ca-

păt și pentru a-și putea întreține, apoi, copilul. De asemenea, 

considerăm a fi foarte importantă cultivarea respectului pen-

tru viață, deoarece un nivel scăzut al acestuia (așa cum se pare 

că este cazul la noi în țară), duce la fapte imorale și poate duce 

chiar la atrocități inimaginabile. În această ultimă categorie se 
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încadrează, de fapt, și avortul, dacă îl privim așa cum este în 

realitate – o mamă care își ucide copilul pentru ca ea să aibă o 

viață mai bună – și dacă privim la numărul inacceptabil de 

mare de avorturi care au loc anual în țara noastră. 

Pe baza argumentelor prezentate de-a lungul lucrării, 

precum și în urma concluziilor la care am ajuns prin interme-

diul investigației sociologice, susținem cu convingere că legis-

lația românească trebuie să recunoască, să garanteze și să pro-

tejeze dreptul la viață al copilului nenăscut. 

Într-o societate civilizată, care luptă pentru recunoaște-

rea și respectarea drepturilor omului, este nevoie ca cel mai im-

portant drept – dreptul la viață – să fie prețuit și apărat, astfel 

încât generațiile următoare să aibă șansa de a exista, și nu la 

voia întâmplării, ci fiindcă înaintea lor au existat alții care au 

acceptat onoarea de a se numi „părinți”.  
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