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ANCUŢA ELENA FRANŢ
S-a născut la 24 septembrie 1981, în localitatea Roman, judeţul
Neamţ.

 Studii: Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, Doctor în Drept, studii postdoctorale în cadrul Facultăţii de
Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 Activitate: asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, materia Drept procesul penal; avocat
în cadrul Baroului Iaşi.
 Publicaţii: autoare a mai multor articole de specialitate, printre
care: „The influence of the global economic crisis in re-shaping abortion
policies. A point of view” (în volumul Criminal repression in the context
of the economic crisis and the maximization of crime at european and
global level, 2013); „Interacţiunea dintre bioetică şi dreptul penal.
Conştientizare şi justificare” (în volumul International Conference
Uniformization of the Law - Legal Effects and Social, Political,
Administrative Implications, 2014); „The social consequences of the
legal regime of abortion: a comparative view” (Journal of Public
Administration, Finance and Law, 2014).
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Abrevieri
C. pen. – Cod (Codul) penal
C. proc. pen. – Cod (Codul) de procedură penală
C. civ. – Cod (Codul) civil
C. D. – Culegere de Decizii ale Tribunalului Suprem
CSJ – Curtea Supremă de Justiţie
Dec. – decizia
d. H. – după Hristos
î. H. – înainte de Hristos
Ed. ‒ Editura
p. ‒ pagina
pp. ‒ paginile
M. Of. – Monitorul Oficial al României
Nr. – numărul
s. – secţia
subl. ns. – sublinierea noastră
ş. a. – şi alţii
ş.a.m.d.- şi aşa mai departe
şi urm. – şi următoarele
T.n. – traducerea noastră
Trib. – Tribunal
Vol. – volum
Tratat…, I – MINOVICI Mina, Tratat complect de medicină legală cu
legislaţia şi jurisprudenţa românească şi streină, vol. I, DeontologiaExpertizele, Atelierele Grafice SOCEC & Co., Societate Anonimă,
Bucureşti, 1928.
Tratat..., II – MINOVICI Mina, Tratat complect de medicină legală
cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi streină, vol. II, Examenul şi
interpretarea faptelor medicale, Omul viu-moartea, Atelierele Grafice
SOCEC & Co., Societate Anonimă, Bucureşti, 1930.
Explicaţii…, I – DONGOROZ Vintilă, KAHANE Siegfried, OANCEA
Ion, FODOR Iosif, ILIESCU Nicoleta, BULAI Constantin, STĂNOIU
Rodica, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală,
vol. I, ed. a II-a, Ed. Academiei Române, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003.
Explicaţii…, II – DONGOROZ Vintilă, KAHANE Siegfried, OANCEA
Ion, STĂNOIU Rodica, FODOR Iosif, ILIESCU Nicoleta, BULAI
Constantin, ROŞCA Victor, Explicaţii teoretice ale Codului penal român,
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Partea generală, vol. II, ed. a II-a, Ed. Academiei Române, Ed. All Beck,
Bucureşti.
Explicaţii…, III – DONGOROZ Vintilă, KAHANE Siegfried, OANCEA
Ion, FODOR Iosif, ILIESCU Nicoleta, BULAI Constantin, STĂNOIU
Rodica, ROŞCA Victor, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol.
III, Partea specială, Ed. Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti, 1971.
Explicaţii preliminare…, III – ANTONIU George (coord.), DUVAC
Constantin, LĂMĂŞANU Daniela Iuliana, PASCU Ilie, SIMA Constantin,
TOADER Tudorel, VASIU Ioana, Explicaţii preliminare ale Noului Cod
penal, Volumul III (articolele 188-256), Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2013.
Precizare: În cuprinsul lucrării, atunci când ne referim la studiul
Naţiunilor Unite privind avortul, intitulat Abortion Policies. A Global
Review, avem în vedere faptul că acest document este disponibil în
formă electronică, la adresa www.un.org/esa/population/publications/
abortion/profiles.htm.
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Oare chiar este necesar ca oamenii să dezbată problema avortului?
Şi dacă da, de ce? Ce înseamnă, cu adevărat, avortul? Aceste întrebări
ne-au călăuzit primii paşi în elaborarea lucrării de faţă.
Ceea ce era cert încă de când am început să lucrăm la acest studiu
era faptul că fenomenul avortului a fost extrem de mult dezbătut. Puţine
alte chestiuni au generat atâtea discuţii şi atâtea controverse ca problema avortului. Puţine aspecte au reglementări legale atât de variate
cum are provocarea avortului. Astfel, ne-am pus la început problema ce
am mai putea aduce nou în acest domeniu atât de mult analizat.
Ne-am dat însă repede seama că faţa necunoscută a problemei
avortului este mult mai întinsă decât cea cunoscută. De altfel, nesfârşitele dezbateri pe seama avortului au fost generate tocmai de multele
aspecte care nu sunt înţelese sau sunt prea puţin înţelese. De aceea,
sperăm ca, prin prezenta lucrare, să aducem mai multă lumină în
această chestiune a avortului care poartă în ea atât de mult întuneric.
Firul călăuzitor al lucrării de faţă este identificarea modului în care
avortul a fost, este şi ar trebui văzut de către legiuitor. Însă înainte de a
plasa în spaţiul legii fenomenul avortului, trebuie mai întâi să înţelegem
care sunt mecanismele psihologice care-i fac pe oameni să aibă atitudini
atât de diferite şi de multe ori contradictorii faţă de avort. Bineînţeles că
nu putem intra în detaliile fine pe care doar disciplina psihologiei poate
să o facă, deoarece nu acesta este obiectul lucrării de faţă. Dar nici nu
putem să facem abstracţie de aceste aspecte, deoarece ele stau în spatele tuturor reglementărilor legislative pe care le-a avut şi le are
avortul. De aceea, din ansamblul aspectelor psihologice care au impact
în privinţa avortului, vom încerca măcar să identificăm acele concepţii
care i-au făcut pe oameni să aibă o anumită conduită şi pe legiuitori să
adopte anumite reglementări legale cu privire la avort. Avem convingerea că un asemenea demers, o dată realizat, va putea duce, mai
departe, la o înţelegere mai profundă a atitudinii oamenilor faţă de
avort.
Precizăm încă de la început faptul că, în opinia noastră, extraordinara amploare a controverselor din sfera avortului se datorează
faptului că problema avortului ne pune faţă în faţă cu întrebări esenţiale
legate de existenţa umană. Astfel, este suficient ca oamenii să se
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gândească serios câteva minute la avort şi, inevitabil, implicit, se vor
întreba ce este viaţa, când apare ea şi dacă noi avem dreptul să intervenim în procesul de creare a vieţii. Fără să exagerăm, putem afirma că
avortul este, practic, o problemă de viaţă şi de moarte, în sensul că
implică şi chiar obligă la adoptarea unei poziţii faţă de conceptul de
viaţă, respectiv cel de moarte.
Oamenii au încercat, în mod firesc, să găsească răspunsuri la
întrebări de genul celor de mai sus. Dar, în materie de avort, cu cât se
încearcă mai mult forţarea unui răspuns, cu atât mai mult rezultatul
este unul artificial şi neconvingător. De-a lungul timpului, oamenii au
forţat însă aceste limite şi, astfel, au ajuns în zone tenebroase ale minţii
umane şi ale comportamentului uman.
Din punct de vedere filosofic, credem că, dacă am putea identifica o
singură sursă pentru toate problemele legate de avort, aceasta ar
consta în faptul că fenomenul avortului ne arată limitele noastre ca
oameni, iar cei mai mulţi dintre noi nu sunt pregătiţi să accepte aceste
limite. Pe parcursul lucrării, ne propunem să atingem şi aceste aspecte,
care, de fapt, sunt legate de morală şi de impactul acesteia asupra
modului în care oamenii ar trebui să abordeze avortul.
Pentru că, aşa cum am afirmat deja, scopul prezentei lucrări este
evidenţierea modului în care avortul este văzut din punct de vedere
legal, ne exprimăm încă de la început opinia că legea ar trebui să fie în
primul rând un răspuns la o nevoie socială. În viziunea noastră, legea ar
trebui să aibă un caracter atât de firesc, încât abia să-i fie simţită
prezenţa. Din păcate, o asemenea simplitate şi claritate a legii este greu
de realizat. De aceea, de multe ori, legea însăşi creează multe controverse, deşi ea ar trebui să creeze ordine. Rămâne să vedem, pe
parcursul lucrării, în ce măsură, în materie de avort, legiuitorul a reuşit
să răspundă nevoilor reale ale oamenilor.
Sperăm că studiul de faţă va reuşi să ofere răspunsuri măcar
pentru unele dintre multele întrebări pe care problema avortului le
ridică. Astfel, pornim în elaborarea acestei lucrări fără prejudecăţi şi cu
dorinţa de a oferi un nivel în plus de înţelegere a avortului şi a
implicaţiilor acestuia.
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CAPITOLUL I
Cadrul general în care se situează
problematica avortului
Precizări cu privire la modul de abordare
În analiza diferitelor aspecte privind avortul am considerat necesar
ca, în primul rând, să stabilim cadrul general în care se manifestă problematica avortului. Fixarea coordonatelor generale este foarte importantă pentru înţelegerea implicaţiilor avortului.
Dat fiind specificul problemei pe care o analizăm, am considerat că
esenţiale pentru o viziune de ansamblu asupra fenomenului avortului
sunt trei aspecte: istoria concepţiilor privind avortul, viziunea religioasă
privind avortul şi perspectivele feministe în materie de avort. În cele ce
urmează vom explica motivele care ne-au determinat să alegem o
asemenea abordare.
În ceea ce priveşte istoria concepţiilor referitoare la avort, credem
că aceasta este extrem de importantă. Istoria este poate singura modalitate pe care o avem la îndemână pentru a verifica în mod real consecinţele unui anumit tip de gândire. De multe ori, ceea ce facem poate
avea „scuza” imposibilităţii de a prevedea consecinţele pe viitor, iar
acest lucru poate să ne atenueze uneori responsabilitatea. Dar, atât
timp cât în trecut cineva a avut acelaşi tip de comportament, care a
generat anumite consecinţe, nu mai putem folosi această scuză. Prin
istorie suntem faţă în faţă cu propria noastră conştiinţă şi putem fi
propriii noştri judecători. Astfel, cunoaşterea istoriei ne responsabilizează. De aceea, credem că este esenţial să analizăm modul în care
oamenii au privit avortul de-a lungul timpului. În plus, de-a lungul
istoriei, aşa cum vom vedea, au fost adoptate atitudini extrem de variate
faţă de avort, atât din punctul de vedere al atitudinii morale, cât şi din
punctul de vedere al celei legislative. Astăzi, avem avantajul de a
analiza şi de a compara aproape toate tipurile posibile de concepţii şi de
reglementări legale în materie de avort. Viziunea istorică ne oferă posibilitatea unui veritabil experiment, în urma căruia noi putem observa

