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București, 17 august 2011 

OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI 

LA PROIECTUL DE ORDIN AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII PRIVIND 

CRITERIILE DE ÎNREGISTRARE ȘI DECLARARE A NOU-NĂSCUTULUI 
 

 

Stimate D-le Ministru, 

 

Salutăm intenția Ministerului de a reglementa modalitatea de înregistrare și declarare a nou-

născutului. Răspundem, prin prezentul document, invitației dvs. de a coopera pentru 

îmbunătățirea textului actului normativ propus. 

Acolo unde propunerile noastre sunt în afara cadrului legal care guvernează actul medical 

sau starea civilă, ținem totuși să vi le facem cunoscute ca deziderate ale noastre și ne 

exprimăm totodată dorința de a colabora atât cu Ministerul cât și cu legislativul, pentru 

modificarea legislației în vigoare. 

 

I. 

1. Considerăm că termenul "produs de concepție", deși utilizat în mod curent inclusiv de 

OMS, este degradant și servește exclusiv unei mentalități utilitariste, fiind lipsit de bază 

științifică. Propunem așadar înlocuirea acestuia cu expresia „copil conceput” (consacrată 

prin Codul civil în formularea „Copilul conceput este considerat că există”) sau cel puțin cu 

cel consacrat în obstetrică-ginecologie, „făt”. 

2. Apreciem în mod special prevederile art. 3, a căror intenție este sa reducă numărul 

cazurilor, unele chiar reflectate de presă, în care copii născuți prematur, inclusiv născuți vii în 

urma unui așa-zis „avort terapeutic”, nu au primit îngrijirea și protecția necesare, cu 

consecințe fatale pentru ei (vezi avortarea unui copil cu Sindrom Down la spitalul 

bucureștean „Giulești”, în primăvara acestui an. Copilul se pare că se născuse viu, însă 

nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el, în lipsa unor reglementări clare). Totuși, pentru ca 

prevederea să-și atingă scopul iar personalul medical sa fie pe deplin responsabilizat, este 

necesar ca născutul viu să fie înregistrat la orice vârstă a sarcinii și chiar din ziua nașterii 

(„expulzării”) în registrul unității sanitare, nu doar când (și dacă!) va atinge o anumită 
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vârstă. Unitatea sanitară ar trebui obligată să transmită foaia de înregistrare a nașterii la 

Registrul Stării Civile în termen de 7 zile, respectiv cel mult 15 zile pentru copiii născuți în 

afara unității sanitare.  

În caz contrar, dacă se păstrează actualul text din proiectul de ordin, nimeni nu va putea fi 

tras la răspundere și apreciem că intenția Ministerului, deși salutară, va avea practic puține 

efecte pozitive. 

3. Pentru evitarea confuziilor, propunem folosirea în textul ordinului a unui singur termen 

pentru vârsta sarcinii, acela de săptămână de sarcină (gestație), întocmai cum se 

procedează în sistemul medical de raportare și în statistică etc. și evitarea referirii la 

„amenoree”. 

4. Apreciem ca lipsită de sens diferența de vârstă gestațională menționată în art. 1 și 

respectiv art. 4 și art. 5, ca prag pentru înregistrarea nou-născutului viu și respectiv a celui 

fără viață. Dacă la 24 de săptămâni de sarcină (gestație) expulzarea este considerată naștere 

a unui copil viu, în mod logic și expulzarea unui făt mort la 24 de săptămâni de sarcină 

(gestație) trebuie considerată tot naștere - și nu avort, așa cum prevede proiectul la art. 4.  

De exemplu, dacă o gravidă se internează cu diagnosticul „amenințare de naștere 

prematură” la 26 săptămâni, iar decesul fătului se produce intrauterin la 27 de săptămâni 

din cauza unor complicații, diagnosticul la externare, „avort spontan” naște o neconcordanță 

cu cel de internare. 

 

II. 

În ce privește înregistrarea și declararea copilului născut fără viață, sau, așa cum este 

denumit în proiectul de ordin, „făt născut mort”, subliniem că această problemă necesită o 

atenție specială, așa cum cer organizațiile noastre de câțiva ani, nu doar pentru stabilirea cu 

claritate a unor reguli adresate personalului medical ci și, sau mai ales, pentru ușurarea 

suferinței părinților greu încercați. 

Vă transmitem următoarele propuneri privind această situație, informându-va totodată că în 

viitorul apropiat va fi introdusă în circuitul legislativ o propunere legislativă în acest sens. 

5. Înlocuirea, în tot cuprinsul ordinului, a expresiei „născut mort” cu „născut fără viață”. 

Precizăm că din considerente de ordin moral am ales această exprimare care este de natură 

să protejeze părinţii acestor copii de o traumă suplimentară şi totodată pentru a schimba 

mentalitatea cadrelor medicale implicate, în sensul de a considera copilul născut mort tot o 

fiinţă umană, cu demnitatea şi respectul cuvenit acestuia, în condiţiile în care - în numeroase 

situaţii - acesta este incinerat, din păcate, împreună cu deşeurile materialelor medicale, în 

incinta maternităţilor. 
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6. Pentru „certificatul medical constatator al născutului mort” („fără viață”), solicităm să se 

completeze, prin consultarea părinților, rubrica „prenumele”. Aceeași mențiune pentru 

„foaia de observație clinică a nou-născutului” la care se face referire la art. 6. 

7. Solicităm, tot din compasiune pentru părinții îndurerați, majorarea termenului limită 

pentru înregistrarea și declararea copilului născut fără viață, în măsura în care aceste 

operațiuni creează orice obligație pentru părinți, astfel:  

– la art. 8, 3 zile pentru copilul născut fără viață (diferențiat față de copilul născut viu); 

– la art. 11 (1), 15 zile (același ca și pentru născutul viu); 

– la art. 11 (2), 3 zile de la data decesului. 

8. Privind „cererea pentru solicitarea înhumării fătului mort sau decedat ulterior nașterii”, 

insistăm, din aceleași ratiuni, ca termenul limită pentru prezentarea cererii să nu fie mai mic 

de 48 de ore de la momentul decesului, termen până la care spitalul să fie obligat să păstreze 

corpul neînsuflețit. 

9. În ce privește registrul în care se înscrie nașterea unui copil fără viață, firesc ar fi ca acesta 

să fie diferit de cel uzual. Utilizându-se un registru special se va putea ține mai ușor evidența 

acestor cazuri, servind așadar întru totul scopul declarat al proiectului de Ordin. 

 

În așteptarea și cu speranța unui răspuns pozitiv, vă stăm la dispoziție, 

 

 

Asociația „Pro-vita pentru Născuți  
și Nenăscuți” - București 
 
Bogdan I. Stanciu 
Președinte 
 

Asociația „EMMA - Eternul Miracol Materna 
Alinare” 
 
Bianca Brad 
Președinte 
 

 

 

 


