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Că tre Ministerul Să nă tă t ii ăl Republicii Moldovă 

2009, Chis ină u, str. Văsile Alecsăndri, 2 
Ministru Mirceă Bugă 

 
 
 

    Stimăte domnule Ministru Mirceă Bugă, 
 
Subsemnăt ii,  
 

Vă  solicită m ădoptăreă î n continuăre ă unei pozit ii ferme î n ceeă ce prives te 
descurăjăreă init iătivei Asociăt iei „ProFămiliă” de ă ămplăsă monumentul „Memoriălul 
Copilului Nenă scut” î ntr-un spăt iu public. 
 
 Monumentul dăt ăre drept scop exercităreă presiunii simbolice s i psihologice ăsupră 
femeilor din Republică Moldovă pentru că ăcesteă, indiferent de căuze s i de consecint e să  
nu recurgă  lă î ntreruperi de sărcină . Măi mult, ăpărit iă ăcestui monument î ntr-un spăt iu 
public reprezintă  un fenomen de mănipulăre s i distorsionăre ă făptelor reăle despre ăvort. 
Asociăt iă „ProFămiliă” urmă res te prin ămplăsăreă monumentului respectiv să  stigmătizeze 
s i să  mărginălizeze din punct de vedere sociăl femeile căre ău ăvut î ntreruperi de sărcină . 
Pentru obt inereă unui sprijin din părteă opiniei publice, Asociăt iă „ProFămiliă” recurge lă 
invocăreă unor mituri s i cifre nefondăte despre ăvort. Femeile recurg lă î ntreruperi de 
sărcină  din căuze diverse, cum ăr fi: violul, stăreă de să nă tăte, viăt ă  pusă  î n pericol, să ră ciă 
etc., î nsă  ăpărit iă monumentului nu făce diferent ă  î ntre ăceste căuze s i ăre menireă să  le 
determine pe femei să  se simtă  vinovăte. 
 
 Respectă m, posibilităteă ămplăsă rii ăcestui monument î ntr-un spăt iu privăt său 
semi-privăt, de exemplu î n curteă unei biserici. Plăsăreă ăcestuiă î ntr-un spăt iu public 
contrăvine prevederilor art.31 din Constitut iă Republicii Moldovă, conform că roră 
libertăteă cons tiint ei este gărăntătă . Prin urmăre, spăt iul public trebuie să  ofere 
posibilităteă ăcomodă rii drepturilor tuturor cetă t enilor s i cetă t enelor ăcestei t ă ri, 
indiferent de viziunile religioăse ă ăcestoră, iăr ăpărit iă monumentului este î nsot ită  de o 
ănume perspectivă  religioăsă  căre se dores te ă fi impusă  î n spăt iul public. Asociăt iă 
„ProFămiliă” nu este o orgănizăt ie căre ăr reprezentă femeile ce ău recurs lă î ntrerupere de 
sărcină , prin urmăre, voceă s i pă rereă femeilor cu privire lă ăceăstă  init iătivă  nu sunt ăuzite. 
 
 Legeă nr.138 din 15.06.2012 privind să nă tăteă reproducerii prevede, î n 
conformităte cu art. 3 lit. d, dreptul femeilor de ă puteă ăccesă î n sigurănt ă  ăvortul că 
serviciu de ocrotire ă să nă tă t ii reproducerii. Prin urmăre, femeile nu trebuie să  fie 
stigmătizăte s i supuse unei presiuni psihologice că urmăre ă exercită rii ăcestor prevederi 
legăle, făpt urmă rit de că tre Asociăt iă „ProFămiliă” prin ămplăsăreă monumentului 
„Memoriălul Copilului Nenă scut” î ntr-un spăt iu public, î n speciăl pe teritoriul Institutului 
Mămei s i Copilului, unde zeci de mii de femei ău tră it bucuriă măternită t ii. 



 Sălută m s i sust inem pozit iă Ministerului Să nă tă t ii de ă respinge  init iătivă Asociăt iei 
„ProFămiliă” s i î n continuăre, î ndemnă m să  fie respectăte prevederile legăle ce protejeăză  
drepturile reproductive ăle femeilor din Republică Moldovă, fă ră  că ăcesteă să  fie 
stigmătizăte s i rus inăte de exercităreă ăcestor drepturi. 
 
 
SEMNAȚARI: 
 
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) 
Victoriă Apostol, ăpă ră toăre ă drepturilor omului 
Dr. Rodică Comendănt, Centrul de Instruire î n Domeniul Să nă tă t ii Reproductive (CIDSR) 
Centrul “Părteneriăt pentru Dezvoltăre” (CPD) 
Gender-Centru (GC) 
Olgă Nicolenco, Țrăiner î n Gender 
Vitălie Sprî nceănă , PLAȚZFORMA 
Polină Ceăstuhină, Expertă  de Gen 
Centrul de Drept ăl Femeilor 
Nină Lozinschi, Centrul de Resurse “Țineri s i Liberi” 
Asociăt iă Obs teăscă  Promo-LEX 
Amnesty Internătionăl Moldovă 
Centrul de Resurse Juridice din Moldovă 
Mihăelă Adjer, ăpă ră toăre ă drepturilor omului 
Vitălie Popov, ăpă ră tor ăl drepturile omului 
Centrul pentru Politici s i Anălize î n Să nă tăte (PAS) 
Institutul de Politici Publice (IPP) 
 
 
  
 


