
Individ şi stat în România comunistă 

17 

 
 
 
 
 

INDIVID ŞI STAT ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ 
 
 

Să umplem casele de copii! 
Campaniile pronataliste şi scrisorile-invitaţie, 1966-1974 

(Let’s fill our homes with children! 
Pronatalist campaign and letters of invitation. 1966-1974) 
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Abstract. At the middle of the 1960s, communist Romania changed its 
demographic policy through special legislation which limited the numbers of 
abortions and divorces. Explained as consequence of economic and 
demographic conditions at that time, this legislation meant brutal intrusion by 
the communist power into the private life of its citizens. Romanian society had 
different reactions to this new regulations. According to official propaganda, 
many people agreed with the politics of the party concerning the birth rate and 
expressed their support by inviting Nicolae Ceausescu to attend weddings and 
baptism festivities. Behind the propaganda, the economic and social realities 
were different, many families being forced to live in difficult conditions. The 
main problems claimed by those who criticized the anti-abortion legislation were 
the deficiency of living spaces, the shortage of food, the high prices for goods 
and precarious medical aid. In time, the effects of anti-abortion legislation were 
disastrous for Romanian society and the propaganda apparatus was not 
interested in proving popular enthusiasm through letters of invitation, which 
explains their disappearance from the archives by the middle of the 1970s. 
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„Ne-o cere aceasta poporul 
nostru. Poporul nostru şi patria 
noastră“1. Îndemnul lansat de 
Zaharia Stancu, la 23 septembrie 
1966, în ziarul „Scânteia”, era un 
semnal că viaţa românilor urma să 

ia o nouă întorsătură. Ritmul scăzut 
al naşterilor, incidenţa crescută a 
avorturilor, numărul mare al divor-
ţurilor, abandonul familial şi celiba-
tul, ameninţau pe termen lung 
fundamentele morale ale societăţii 
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comuniste. „Egoismul tinereţii“ 
urma să se subordoneze datoriei ce-
tăţeneşti de a naşte2, instituită ca 
atare odată cu publicarea decretului 
referitor la întreruperea cursului 
sarcinii (2 octombrie 1966)3. 

Transformată în politică de stat, 
creşterea natalităţii s-a tradus prin 
amestecul abuziv al puterii comu-
niste în intimitatea propriilor cetă-
ţeni. Pentru stimularea procesului 
erau anunţate reduceri de impozite, 
construirea de noi grădiniţe, creşe, şi 
case de copii şi, nu în ultimul rând, 
acordarea unei indemnizaţii lunare 
de 1000 lei femeilor care urmau să 
nască cel de-al treilea copil (la sti-
mulentele financiare intrau alocaţiile 
şi premiile). Totodată, încălcarea 
prevederilor decretului se pedepsea 
cu amenzi, condamnări la locul de 
muncă, închisoare de la 1 la 3 ani 
sau închisoare corecţională4. Propa-
gandistic, măsura era anunţată ca un 
pas important pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă (locuinţe, creşe, 
indemnizaţii). 

Realităţile cotidiene, mai ales 
cele economice, nu susţineau aceas-
tă propagandă a bunăstării. La 
mijlocul anilor ’60, putem vorbi de 
o redresare economică, cu efecte 
directe asupra nivelului de trai al 
populaţiei, şi de o stabilitate insti-
tuţională, prin diminuarea terorii şi 
relaxarea ideologică. Naţionalismul, 
dezvoltat prin opoziţia publică faţă 
de Uniunea Sovietică, a fost un fac-
tor important pentru atingerea unui 
consens între partid şi societate. Dar 
toate aceste elemente pozitive în 
relaţia dintre putere şi societate nu 

au fost suficiente, în opinia mea, 
pentru atingerea unor indici reali de 
performanţă. Strategiile haotice ale 
industrializării, precum şi consecin-
ţele colectivizării, nu au condus la o 
îmbunătăţire reală şi de substanţă a 
nivelului de trai al populaţiei, mo-
dernizarea societăţii româneşti fiind 
încă un vast şantier. Cu siguranţă că 
nivelul de trai era sensibil îmbu-
nătăţit în comparaţie cu anii ’50, dar 
fenomenele negative au continuat să 
persiste, chiar dacă regimul le-a 
prezentat ca fiind simple accidente 
de parcurs. Industrializarea şi dez-
voltarea de noi centre urbane au fost 
o prioritate a politicilor economice 
ale regimului după 19655, populaţia 
fiind supusă, în consecinţă, unor noi 
experimente, politica pronatalistă 
fiind unul dintre ele6.  

Realitatea demografică de la mij-
locul anilor ’60 nu era deloc încura-
jatoare pentru obiectivele pe termen 
lung ale regimului. Decretul 
463/1957, care legalizase avorturile, 
condusese la o scădere îngrijoră-
toare a indicilor demografici, 
România situându-se pe unul dintre 
ultimele locuri din Europa în pri-
vinţa naşterilor. Situaţia era semna-
lată, în 1965, de Ministerul Sănătăţii 
într-un amplu studiu intitulat Unele 
probleme privind dinamica sporului 
natural al populaţiei din Republica 
Socialistă România, prin care se 
identificau trei cauze majore pentru 
scăderea numărului de naşteri: so-
cio-economice (industrializarea, co-
lectivizarea, urbanizarea, implicarea 
femeilor în producţie); social-
culturale (accesul la educaţie, creş-
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terea nivelului de instruire, dimi-
nuarea influenţei factorului religios) 
şi demografice (scăderea numărului 
de căsătorii, creşterea divorţurilor, 
migraţia şi avorturile)7. Pentru re-
dresarea natalităţii, documentul re-
comanda revizuirea decretului din 
1957, prin includerea unor prevederi 
medicale şi juridice care să limiteze 
în timp ritmul de întrerupere al 
sarcinilor8.  

Documentul a stat la baza înfiin-
ţării unei comisii speciale (februarie 
1966) care a analizat situaţia nata-
lităţii din România şi a propus solu-
ţii pentru îndreptarea situaţiei9. Stu-
diile acestei comisii au fost discutate 
în şedinţa Comitetului Politic 
Executiv din 2 august 1966. Con-
cluzia finală i-a aparţinut lui N. 
Ceauşescu care la sfârşitul şedinţei a 
tranşat întreaga chestiune, afirmând 
că trebuia pus imediat capăt între-
ruperilor de sarcină10: „Problema 
natalităţii şi a sporului populaţiei 
este o problemă pentru care poartă o 
răspundere foarte mare partidul 
nostru (…). Prin decretul de lega-
lizare a avorturilor noi am legalizat 
prostituţia prin avorturi şi prin 
îngăduinţa la divorţuri“11.  

Creşterea natalităţii şi reducerea 
mortalităţii infantile urmau să fie 
însoţite de înăsprirea legislaţiei pri-
vind condiţiile de obţinere a divor-
ţului. Conform statisticilor, în 1965, 
numărul acestora se triplaseră faţă 
de 193812. În consecinţă, rata cres-
cută a divorţurilor a intrat şi ea în 
atenţia liderilor partidului, politica 
pronatalistă fiind direct legată de 
noile reglementări referitoare la sta-

tutul familiei. Şedinţa din 2 august a 
analizat şi modificările care urmau 
să fie aduse Codului Familiei pentru 
a fi evitate „libertinajul“, „dezmă-
ţul“, „destrăbălarea“ şi pentru a se 
pune la adăpost morala comunistă13. 
La numai o săptămână de la emi-
terea decretului antiavort, presa cen-
trală publica şi modificările referi-
toare la condiţiile de obţinere a di-
vorţului. Pe lângă îngreunarea pro-
cedurilor erau introduse taxe prohi-
bitive care variau între 3000 şi 6000 
lei, în funcţie de veniturile lunare 
ale reclamanţilor. Taxele de timbru 
foarte mari au condus la apariţia 
cazurilor de bigamie, concubinaj, 
precum şi la creşterea numărului de 
copii nelegitimi14.  

Pentru adoptarea textului decre-
tului antiavort au fost studiate şi 
comparate cifrele demografice din 
celelalte ţări comuniste, fiind con-
sultaţi şi specialiştii în domeniu. 
Forma finală a decretului a fost sta-
bilită în şedinţa Comitetului Execu-
tiv din 27 septembrie 1966 şi con-
ţinea prevederi cu mult mai restric-
tive în comparaţie cu varianta ana-
lizată în august. Modificările legis-
lative ulterioare, cum au fost cele 
din 1972 şi 1974, nu au vizat o 
relaxare a prevederilor decretului 
din 1966, ci au însemnat măsuri 
mult mai dure pentru a forţa creş-
terea natalităţii15. Dacă în primii doi 
ani s-au înregistrat rezultate specta-
culoase, după 1968, curba natalităţii 
a continuat să fie una descendentă. 
În urma adoptării decretului creş-
terea numărului de naşteri aproape 
că s-a dublat: 1966, 273 678; 1967, 
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527 764; 1968, 526 091; 1969, 465 
764; 1970, 427 034; 1971, 400 146; 
1972, 388. 34116.  

Populaţia a avut nevoie de doi 
ani pentru a se acomoda cu noile 
realităţi legislative şi pentru a dez-
volta strategii de apărare împotriva 
imixtiunii statului în viaţa privată. 
Din informarea asupra problemelor 
medico-sanitare reieşite din scri-
sorile venite de la populaţie în anul 
1969 se constata o creştere a cere-
rilor întreruperilor de sarcină, moti-
vele invocate fiind cele economice, 
spaţii locative inadecvate, precum şi 
statutul social al petentelor: „Unele 
cereri pentru întreruperea unor sar-
cini au fost adresate de femei necă-
sătorite, care au arătat că cetăţenii 
cu care au întreţinut relaţii, refuză să 
le ia în căsătorie şi au motivat că 
având copii, mai greu îşi vor putea 
realiza un cămin“17. 

Regimul a acţionat pentru înde-
plinirea obiectivelor politicii prona-
taliste pe două direcţii: legislativ, 
prin modificările decretului din 
1966, în sensul accentuării măsu-
rilor coercitive şi punitive, şi insti-
tuţional prin afilierea la organismele 
internaţionale sau înfiinţarea şi 
reactivarea unor noi instituţii care să 
ofere argumente ştiinţifice şi 
ideologice: Comisia Naţională de 
Demografie (înfiinţată în 1971), 
Conferinţa Naţională a Femeilor, 
Consiliul Sanitar Superior, Colegiul 
Medicilor şi Farmaciştilor18. 

De subliniat, că România nu a 
fost singulară privinţa dezbaterii re-
feritoare la problemele demografice. 
Încă de la mijlocul anilor ‘50, la 

nivel internaţional au existat preo-
cupări pentru studierea fenomenelor 
demografice în raport cu resursele 
existente. Planificarea familială a 
fost văzută atât de către statele 
occidentale, cât şi de cele în curs de 
dezvoltare, ca un mijloc eficient de 
limitare a exploziilor demografice19. 
Unul dintre cele mai importante 
evenimente pentru această dezbatere 
a fost organizarea la Bucureşti, în 
august 1974, a conferinţei interna-
ţionale consacrată problemelor de 
populaţie. Lansarea noţiunii de 
„politică demografică“ a venit în 
întâmpinarea obiectivelor partidului. 
În opinia lui Ceauşescu, odată sta-
tuată şi acceptată ideea de politică 
demografică la nivel internaţional, 
aceasta permitea fiecărui stat să-şi 
formuleze propriile politici în con-
formitate cu interesele naţionale şi 
în afara oricăror presiuni a organis-
melor internaţionale. Aceasta în-
semna maximizarea creşterii popu-
laţiei, prin intervenţia statului, astfel 
încât să existe un număr ideal de 
copii atât pentru familie, cât şi 
pentru societate. Este de altfel şi 
anul când la nivel legislativ s-au 
înregistrat revizuiri ale decretului 
din 1966, dar nu în sensul relaxării, 
ci al adăugării de noi prevederi care 
să sporească măsurile de supra-
veghere şi control. 

Situaţia îngrijorătoare a scăderii 
natalităţii era pusă şi în discuţia 
Conferinţei Naţionale a Femeii, din 
iunie 1966, în cadrul căreia, Suzana 
Gâdea propunea remedierea defi-
cienţelor legislative prin luarea unor 
măsuri sociale, economice şi edu-
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cative care să conducă la creşterea 
natalităţii20. Comunicatul publicat la 
deschiderea conferinţei, în „Scân-
teia“, la 23 iunie 1966, anunţa, de 
asemenea, creşterea importanţei fe-
meii în societatea socialistă, prin 
asumarea statutului de „cetăţeană, 
muncitoare şi mamă“, esenţial 
pentru făurirea noului şi pregătirea 
de noi generaţii: „Societatea noastră 
a învestit femeia-mamă cu răspun-
deri deosebite în educarea tinerei 
generaţii, în formarea unor oameni 
capabili, cinstiţi, curajoşi, încre-
zători în viitor, animaţi de profunde 
sentimente patriotice şi internaţio-
naliste“21. Conferinţa anunţa, ca 
prioritare, valorificarea calităţilor 
femeii şi consolidarea familiei. Le-
gislaţia antiavort a dus atât la re-
considerarea statutului femeii, cât şi 
la construirea unei noi imagini care 
să se integreze în ansamblul măsu-
rilor revoluţionare de transformare a 
societăţii. Dacă în primele două 
decenii de guvernare comunistă, 
imaginea predominantă a fost cea a 
fruntaşelor în producţie, stahano-
viste, ţesătoare, cooperatoare, mun-
citoare, după 1966, acestora li s-a 
adăugat o nouă ipostază aceea de 
femeie-mamă şi muncitoare, aspi-
rantă la statutul de erou al muncii 
socialiste22.  

Propaganda pronatalistă a insis-
tat asupra importanţei maternităţii şi 
a împlinirii vieţii ca femeie. Nu-
meroase articole au portretizat 
imaginea mamelor fericite, cu mulţi 
copii, pentru care maternitatea nu 
era o povară, ci o sursă de mulţu-
mire. Obligaţia de a da ţării cât mai 

mulţi copii nu însemna scoaterea 
femeilor din producţie, ci dimpo-
trivă regimul a restrâns perioada 
concediilor de maternitate astfel 
încât ele să se întoarcă în câmpul 
muncii la numai câteva luni după 
naştere. 

Articolele educativ/moralizatoare 
referitoare la valorile familiei şi 
educarea copiilor au început să fie 
publicate în „Scânteia“ încă din iulie 
196623. Totodată, au apărut articole 
critice la adresa celibatarilor sau a 
celor care, frământaţi de trăiri exis-
tenţiale, refuzau să se încadreze în 
producţie. Încet, încet, s-au confi-
gurat categoriile împotriva cărora 
regimul a declanşat campaniile de 
reeducare: celibatarii şi cei care 
fugeau, prin divorţ, de constrânge-
rile familiei. Viaţa privată a cetă-
ţenilor a început să capete un alt 
sens, fiind subordonată unei cauze 
înalte: aceea de a oferi ţării câţi mai 
mulţi copii care să constribuie la 
împlinirea viitorului socialist. Avan-
tajele finaciare, precum şi propa-
ganda organizată în jurul mamelor 
eroine au dat un nou înţeles rolului 
pe care fiecare cetăţean îl îndeplinea 
în cadrul statului socialist. Interesele 
individuale se subordonau intere-
selor superioare ale comunităţii. 

Un prim articol intitulat Celiba-
terele îşi făcea loc în „Scânteia“ la 
10 august 1966, celibatul fiind 
identificat ca principal „factor al ste-
rilităţii, al frânării creşterii popula-
ţiei“. Erau prezentate rezultatele 
unor studii ştiinţifice care de-
monstraseră că femeile necăsătorite 
erau predispuse la depresie şi 
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plictiseală, ceea ce afecta, în con-
secinţă, şi productivitatea muncii: 
„Căsnicia şi maternitatea generează 
noi scopuri fundamentale ale exis-
tenţei. Reuşita în închegarea unei 
familii înseamnă pentru femeie cea 
mai sigură şi mai eficace sursă de 
împlinire sufletească, de siguranţă şi 
stabilitate morală, pe când solitu-
dinea, starea depresivă dată de senti-
mentul nerealizării, frustrării, ne-
mulţumirii, generează zguduiri inte-
rioare. S-a constatat că în rândul 
celibatarelor se înregistrează mai 
multe cazuri de dereglări nervoase şi 
psihice şi chiar că ele sunt mai puţin 
apte să participe la viaţa socială în 
întreaga ei complexitate. Un studiu 
statistic de acum câţiva ani ne arată 
că femeile căsătorite câştigă mai 
bine decât femeile singure, deşi 
acestea din urmă au frământări şi 
preocupări mai numeroase privind 
starea lor materială la bătrâneţe“24. 
În aceiaşi situaţie se găseau şi 
cuplurile căsătorite, dar care alese-
seră confortul unei vieţi liniştite, 
fără copii: „Cercetările noastre au 
arătat în mod evident, pe loturi 
comparative, că femeile căsătorite 
care nu au copii sunt mai expuse 
nevrozelor“25.  

De la critica celibatului la cea a 
avortului şi a divorţului nu a fost 
decât un pas. Regimul îşi propusese 
să îndrepte obiceiurile de viaţă 
nesănătoase pentru viitorul naţiunii, 
care se generalizaseră printre cetă-
ţeni. Pentru a acorda o şi mai mare 
greutate informaţiilor referitoare la 
pericolele care se ascundeau în 
spatele deciziei de a întrerupe sar-

cina, medici renumiţi au fost che-
maţi să argumenteze ştiinţific con-
secinţele grave asupra corpului fe-
meii (dereglări ale ciclului lunar, 
îngrăşare progresivă, nevroze, ste-
rilitate parţială sau chiar totală, 
incidenţă crescută a tulburărilor 
nervoase)26.  

Regimul a pătruns în universul 
intim al cetăţenilor săi şi a condam-
nat prin campanii publice divorţurile 
şi abandonul familial. „Scânteia“ a 
fost la datorie şi a criticat practica 
desfacerii căsătoriilor prin simpla 
menţiune a „lipsei de afecţiune“. 
Din 1966, divorţul a devenit posibil 
numai în cazuri excepţionale (sănă-
tate mentală sau emigrare)27. Liderul 
partidului a criticat mai ales uşurinţa 
cu care activiştii de partid divorţau 
pentru a-şi urma calea inimii. Într-o 
situaţie dificilă s-a aflat şi Valter 
Roman care, în 1970, s-a văzut 
nevoit să-şi reclame ginerele, 
Nicolae Dinică, actor la Teatrul 
„Tănase“, care-şi părăsise soţia 
însărcinată fără ca acesta să fie 
sancţionat de instanţele partidului 
pentru „gravitatea faptelor sale“. 
Reîntoarcerea în sânul familiei se 
soldase cu un nou abandon, ceea ce 
l-a determinat pe Valter Roman să 
ceară ajutorul partidului pentru ca 
ginerele său să simtă „puterea ade-
vărului comunist“: „Cred că ar fi 
necesar şi, totodată, în conformitate 
cu statutul partidului, punerea în 
discuţia organizaţiei de bază a 
teatrului al acestui membru de par-
tid, care joacă teatru în viaţă şi duce 
viaţă într-un teatru unde corupţia şi 
descompunerea morală a ajuns, se 
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vede, la un asemenea grad încât nu 
mai consideră necesară nici măcar 
reprobarea unor asemenea acte care 
vin în totală contradicţie cu morala 
comunistă“28. 

În discuţia publică erau puşi şi 
cei care refuzau să-şi plătească pen-
siile alimentare după pronunţarea 
divorţului. Ei intrau în categoria 
„părinţilor evazionişti“, care tre-
buiau urmăriţi şi obligaţi să-şi achite 
contribuţiile. Ancheta anunţa de 
altfel noi măsuri de control şi limi-
tare a migraţiei populaţiei prin con-
diţionări referitoare la stabilirea do-
miciliului şi a angajărilor în alte lo-
calităţi29. Propaganda referitoare la 
respectarea obligaţiilor familiale şi 
îndatoririle parentale amintea de 
campaniile desfăşurate în Uniunea 
Sovietică de la mijlocul anilor ’30 30. 

 Regimul atrăgea atenţia că 
emanciparea prin modernizare şi 
accesul la educaţie nu însemnau 
abandonarea valorilor familiale. 
Dimpotrivă, căsătoriile de lungă du-
rată, cimentate prin naşteri, erau 
esenţiale pentru stabilitatea socială 
şi pentru evitarea degenerării mora-
le. Familia devenise o problemă de 
stat, întreaga politică a reproducerii 
concentrându-se asupra acesteia. 
Era un teritoriu pe care partidul îşi 
propusese să-l cucerească şi să-l 
subordoneze. Familia însemna rela-
ţiile monogame, heterosexuale, care 
se potriveau cu viziunea de organi-
zare a societăţii imaginate de re-
gim31. Intervenţia masivă a statului 
în intimitatea familiei evidenţiază 
măsuri şi practici care au avut con-
secinţe directe atât asupra normelor 

sexuale, cât şi asupra politicilor de 
gen32. Statutul femeilor în societatea 
comunistă a fost sensibil schimbat 
atât la nivel de discurs, cât şi de 
practică, emanciparea prin naştere 
deschizându-i drumul către econo-
mia planificată. Femeia socialistă 
era parte a societăţii comuniste, 
pentru Ceauşescu ea fiind în egală 
măsură cetăţean şi membru de par-
tid33. Ascensiunea pe scena publică 
a Elenei Ceauşescu de la începutul 
anilor 70 explică această nouă ipos-
tază a femeii în comunism.  

Pentru Ceauşescu, răspunderea 
faţă de societate însemna în primul 
rând întemeierea unei familii şi pro-
crearea de urmaşi. La deschiderea 
anului universitar, din octombrie 
1972, acesta declara că partidul nu 
putea rămâne indiferent la ceea ce 
se întâmpla în familie, dar mai ales 
la obiceiul tinerilor de a se căsători 
şi descăsători: „Desigur, este viaţa 
lor personală, dar societatea întot-
deauna s-a ocupat şi trebuie să se 
ocupe de viaţa personală a oame-
nilor“34. Mecanismele de control au 
vizat în primul rând sporirea stării 
de vulnerabilitate prin hărţuiri admi-
nistrative cum ar fi retrogradările, 
amenzile, concedierile. Sentimentul 
de nesiguranţă i-a obligat pe cetăţeni 
să-şi ordoneze viaţa privată astfel 
încât intruziunea regimului să fie cât 
mai limitată. Treptat, graniţa dintre 
sfera publică şi cea privată a devenit 
insesizabilă, prin această teamă 
difuză întreţinută permanent fie prin 
mijloacele de informare (presă, ra-
dio), fie prin ameninţările adminis-
trative. 
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Societatea a reacţionat diferit 
faţă de aceste noi reguli de supra-
veghere şi control. În vreme ce unii 
se angajau să lupte pentru „tradu-
cerea măsurii în viaţă“35, alţii pro-
puneau, prin scrisori anonime, reîn-
fiinţarea caselor de toleranţă pentru 
a fi împiedicată apariţia unor 
comportamente sociale inadecvate: 
„Unii cetăţeni susţin că restricţiile 
existente în legătură cu întreruperea 
cursului sarcinii ar putea avea con-
secinţe negative asupra unor adoles-
cenţi, studenţi, militari, văduvi etc. 
ducând la practicarea actelor de per-
versiune şi inversiune sexuală. În le-
gătură cu aceasta, se sugerează ca 
măsură de remediere, înfiinţarea 
caselor de toleranţă“36. 

Criticii „măsurilor înţelepte“ au 
acuzat lipsa spaţiilor locative, cuan-
tumul scăzut al salariilor în compa-
raţie cu preţurile, asistenţa sanitară 
precară, precum şi absenţa unei stra-
tegii coerente care să stimuleze, pe 
termen lung, creşterea natalităţii. În 
primele luni de la publicarea decre-
tului, până în decembrie 1966, reac-
ţiile societăţii s-au tradus prin expe-
dierea către Consiliul de Miniştri, 
Consiliul de Stat, Consiliul Naţional 
al Femeilor, Ministerul Justiţiei şi 
redacţia ziarului „Scânteia“ a peste 
600 de scrisori prin care se propu-
neau măsuri de adaptare a preve-
derilor legislative la situaţia econo-
mică a populaţiei37. Din perspectiva 
scrisorilor, regimul trebuia mai întâi 
să rezolve problema aprovizionării 
populaţiei cu produse alimentare de 
bază, să desfiinţeze cartelele pentru 
pâine şi să realizeze o balanţă co-

rectă între preţuri şi salarii38. O 
anonimă din Bucureşti semnala că 
decretul indignase populaţia lipsită 
de mijloace de existenţă, copleşită 
acum de obligativitatea de a naşte 
patru copii: „Cu salariul actual nu se 
poate hrăni un om, dar să mai 
crească 3-4 copii. Alimentele şi în 
special îmbrăcămintea sunt foarte 
scumpe în raport cu salariul care în 
medie este de 800-900 lei lunar. Cu 
salariul pe două luni, fără să mă-
nânce, se poate cumpăra numai un 
costum de haine“39.  

Au existat şi voci care au cerut 
anularea decretului şi intervenţia 
Ministerului Sănătăţii pentru pro-
movarea metodelor contraceptive, 
altele decât chiuretajul. Într-o scri-
soare adresată Ministerului Sănă-
tăţii, Ion Lăzărescu, fost ziarist din 
Orăştie, arăta că „amestecul statului 
la «popoul» femeilor tinere rămâne 
prea dur şi va avea urmări nedorite 
prin reînvierea unor practice empi-
rice mult mai primejdioase şi impo-
sibil de oprit“40. 

În perspectiva creşterii număru-
lui de copii, se impunea şi o revi-
zuire a sistemului de învăţământ 
prin creşterea numărului de creşe şi 
grădiniţe şi, implicit, a cadrelor 
necesare pentru astfel de instituţii41. 
De asemenea, şi sistemul medical 
trebuia adaptat noilor reglementări 
prin creşterea numărului de mater-
nităţi, a cadrelor specializate şi prin 
îmbunătăţirea condiţiilor din spitale. 

În spatele propagandei, îngrijo-
rarea populaţiei era una reală. În 
dezbtaerea publică pe care regimul a 
lansat-o cu privire la necesitatea 
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creşterii natalităţii, societatea a 
încercat să negocieze condiţiile 
noului contract, dar a căzut în cap-
cana jocului transparenţei şi presu-
pusei disponibilităţi spre dialog pe 
care partidul a regizat-o cu deose-
bită abilitate în primii ani ai guver-
nării Ceauşescu. Acest joc al trans-
parenţei puterii şi fundamentarea 
deciziilor pe aşa-zisul suport al 
majorităţii populare au stat la baza 
capitalului de imagine pe care lide-
rul partidului l-a acumulat până în 
momentul august 196842. 

Vocile critice şi nemulţumite de 
asaltul statului în sfera vieţii private 
au fost acoperite de aparatul de pro-
pagandă, care s-a străduit să probeze 
prin reprezentaţia scrisorilor-invi-
taţie suportul popular. Entuziaştii, 
într-o solidaritate deplină social-
emoţională, se angajau să îndepli-
nească planul de patru copii şi să 
asigure, astfel, viitorul luminos al 
patriei socialiste. Bucuria naşterii 
unui nou copil nu ar fi fost deplină 
dacă ea nu era împărtăşită şi de 
secretarul general. În consecinţă, la 
scurtă vreme de la publicarea decre-
tului, scrisorile-invitaţie adresate lui 
Nicolae Ceauşescu s-au revărsat 
către Secţia Scrisori şi Audienţe a 
Comitetului Central.  

Muncitori „fără cultură înaltă“, 
ţărani muncitori, cooperatori, stu-
denţi, absolvenţi de liceu, doreau ca 
secretarul general să se bucure ală-
turi de ei atunci când se căsătoreau 
sau li se năşteau copiii. Retorica ofi-
cială a rezonat cu tiparele tradiţio-
nale ale familiei româneşti şi a sen-
sibilizat resorturile paternaliste. 

Indiferent de regiunea din care pro-
veneau, ele au respectat un tipar în 
care era detaliată situaţia petenţilor 
(numărul copiilor existenţi, starea 
economică şi locativă, informaţii 
despre starea de sănătate a mem-
brilor familiei)43. În cele mai multe 
dintre cazuri, scrisorile veneau din 
mediul rural sau din centrele 
industriale, de la cetăţeni cu un grad 
de instrucţie scăzut, alfabetizaţi sau 
cel mult maiştri calificaţi la locul de 
muncă. Cei mutaţi în centrele 
industriale reproduceau comporta-
mentele şi tiparele zonelor rurale din 
care proveneau. Situaţia materială a 
acestor familii era precară, dar 
regimul a fost mai puţin interesat de 
nivelul de trai al populaţiei, cât mai 
ales de creşterea numărului de cetă-
ţeni indiferent de condiţiile în care 
aceasta se producea. Politica prona-
talistă a deschis drumul către gene-
ralizarea abandonului infantil în 
orfelinate şi case de copii, cu con-
secinţe foarte grave pe termen 
lung44. Arhivele nu păstrează ade-
ziuni ale bucuriei trimise din partea 
familiilor cu un grad de instrucţie 
ridicat (studii superioare) şi, de ase-
menea, cu un standard al vieţii spo-
rit. Conform unui raport general al 
scrisorilor-invitaţie, în perioada 
1966-1973, 4.395 de familii doriseră 
ca familia Ceauşescu să participe la 
petrecerile de botez sau căsătorie45. 

Pentru a-l sensibiliza, unii îşi bo-
tezau copiii cu numele Nicolae, sau 
organizau petrecerile în preajma 
zilei de 26 ianuarie. Ioan Stoicoi, 
fochist la depoul CFR din Simiria, îl 
anunţa pe Ceauşescu că, la 7 
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ianuarie 1968, i se născuse cel de-al 
patrulea copil, invitându-l la cere-
monia de botez: „Stimate tovarăşe 
secretar general vă rugăm să ne 
scuzaţi de îndrăzneala de a apela di-
rect la dvoastră şi să nu interpretaţi 
că am fi vrut prin aceasta să bene-
ficiem de ceva sau să vă punem la 
încercare întrucât ştim că sunteţi cel 
mai încercat fiu al nostru, al 
poporului (…). În cazul în care vreţi 
să veniţi în mod secret vă vom 
spune Naşul de la Deva (…). Vă 
rugăm să nu consideraţi o josnicie 
deoarece noi suntem poporul de care 
niciodată să nu vă sfiiţi, noi vă con-
siderăm direct părinte, frate şi fiu 
iubit şi dacă sunteţi pentru noi, 
pentru tradiţiile strămoşeşti şi româ-
neşti, vom fi gata oricând să dăm ce 
avem mai scump, la nevoie sângele, 
viaţa“46. Pentru a fi şi mai convin-
gători, unii pretindeau că naşul de 
botez li se arătase în vis în persoana 
lui Nicolae Ceauşescu, ceea ce spo-
rea responsabilitatea acestuia de a 
participa la eveniment47.  

Şi Alexei Curcubetă, metalurgist 
din Hunedoara, tată a 12 copii, pe 
care dorea să-i crească „spre folosul 
statului, în orice ramificaţii de 
producţie“, îl invita pe Ceauşescu  
să-i boteze ultimul născut, ca o 
recunoaştere a efortului său de a 
construi societatea socialistă48. 
Pentru Gheorghe Mateiaş, macara-
gist din Reşita, dezamăgirea provo-
cată de naşterea celei de-a patra 
fiice, Elena, s-ar fi diminuat dacă 
secretarul general ar fi acceptat să-i 
fie oaspete la petrecerea de botez: 
„Sunt tată a patru fetiţe, ultima fetiţă 

e născută de câteva zile. Dacă aş fi 
avut un băiat (şi cât am dorit!) i-aş fi 
pus numele de Nicolae, numele 
conducătorului nostru drag, dar tot 
fetiţă a fost. Am îndrăznit să-i pun 
numele d-voastră, Elena. E un oma-
giu adus unei familii care luptă în 
primele rânduri pentru viitorul 
României noastre“49. Stela Lupu din 
Timişoara surprindea printr-o cerere 
mai puţin obişnuită în noianul invi-
taţiilor standard ajunse la Secţia 
Scrisori şi Audienţe, aceea ca la 
nunta fiicei sale, naşii să fie Tito şi 
Ceauşescu: „Rugămintea mea este 
ca împreună cu tov. Tito, condu-
cătorul republicii iugoslave, să fiţi 
naşii copiilor mei“50. 

Au fost şi situaţii, puţine ce-i 
drept, în care Nicolae Ceauşescu a 
participat la nunţi şi botezuri, spre 
bucuria imensă a celor care îl invi-
taseră. „Scumpul năşic“ era pentru 
fini un frate bun, tătă iubitor, părinte 
protector. În majoritatea cazurilor 
însă, Comisiile judeţene şi locale 
erau instruite să trimită cadouri şi 
ajutoare băneşti familiilor nume-
roase, aflate de cele mai multe ori la 
limita subzistenţei51.  

Raportul referitor la scrisorile 
invitaţie trimise liderului partidului 
în prima parte a anului 1967 con-
semna că cele mai multe dintre scri-
sori veneau din mediul rural, din 
partea familiilor cu mulţi copii 
(media 10-15): „În general nu se 
răspunde tuturor cetăţenilor care au 
scris, ci, numai în cazurile când din 
cuprinsul scrisorilor rezultă că peti-
ţionarii solicită şi rezolvarea altor 
probleme ca: repartizarea locuinţei, 
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încadrări în muncă, acordarea unor 
ajutoare materiale, înscrierea co-
piilor la creşe şi cămine şi alte pro-
bleme“52. Pentru a veni în sprijinul 
familiilor numeroase, se recomanda 
acordarea de „ajutoare materiale 
excepţionale“, stabilirea unor in-
demnizaţii lunare pentru familiile cu 
mai mult de cinci copii şi, de ase-
menea, răsplătirea mamelor eroine 
cu o indemnizaţie permanentă, indi-
ferent de situaţia materială a familiei. 

Scrisorile-invitaţie probează loia-
litatea şi adeziunea celor mai mulţi 
dintre petenţi pentru care dialogul, 
fie chiar şi mediat cu liderul parti-
dului, însemna că vocea lor era 
auzită. Pe termen lung, însă, efectele 
decretului antiavort au fost dezas-
truoase, iar aparatul de propagandă 
nu a mai fost interesat de specta-
colul scrisorilor-invitaţie  venite din 
partea „poporului condamnat la naş-
tere“, ceea ce explică şi dispariţia 
acestora din dosarele de corespon-
denţă ale Secţiei Scrisori şi Audienţe 
începând cu mijlocul anilor ’70. 

În ce măsură, N. Ceauşescu se 
dorea sau nu „conducătorul unei 
mari mulţimi de oameni“, dacă ar fi 
să ne referim la informaţiile care 

apar în memoriile lui Alexandru 
Bârlădeanu53 sau Dumitru Popescu54 
referitoare la acest capitol, rămâne o 
întrebare deschisă. Credem că si-
tuaţia economică şi planurile de 
perspectivă privind industrializarea 
au cântărit mult mai mult în luarea 
acestei decizii. Ceauşescu se afla 
abia la începutul carierei sale de 
lider al partidului, cultul persona-
lităţii nefiind încă articulat. Ca orice 
lider comunist a avut această tenta-
ţie a puterii absolute, însă referirile 
celor doi memorialişti le interpretez 
mai degrabă ca explicaţii târzii pen-
tru derapajele din anii ’80. O măsură 
luată pe fondul unei situaţii de criză, 
justificată de strategiile de dezvol-
tare a economiei şi a nevoii de creş-
tere reală a indicelui demografic, s-a 
transformat ulterior într-un adevărat 
mecanism de control şi teroare a 
societăţii româneşti. În anii ’80, 
menţinerea decretului, înăsprirea 
sancţiunilor şi pedepselor, precum şi 
deteriorarea calităţii vieţii au creat 
grave dezechilibre sociale soldate cu 
creşterea numărului de copii aban-
donaţi şi instituţionalizaţi, morta-
litate infantilă şi decese ca urmare a 
avorturilor ilegale. 
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∗  Cercetător ştiinţific principal, 

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, 
Academia Română. 

1  Zaharia Stancu, „Tradiţia caselor 
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