Bucureşti, 1 dec. 09

PRO-VITA BUCUREŞTI SE ADRESEAZĂ CANDIDAłILOR LA PREŞEDINłIA
ROMÂNIEI
- Comunicat de presă AsociaŃia Pro-vita Filiala Bucureşti a adresat astăzi, prin intermediul Institutul pentru
Politici Publice (IPP), o întrebare d-lor Traian Băsescu şi Mircea Geoană, candidaŃi la
funcŃia de Preşedinte la României.
Pro-vita răspunde astfel invitaŃiei transmise societăŃii civile de IPP, organizatorul
dezbaterii finale la care vor participa cei doi candidaŃi. Dezbaterea va avea loc joi 3
decembrie, începând cu ora 19.00.
Toate întrebările vor fi introduse în urnă, de unde vor fi extrase de către moderator în
timpul întâlnirii, în limita timpului alocat acesteia.
Iată conŃinutul întrebării:
"Una din cele mai grave probleme cu care se confruntă România pe termen
mediu şi lung este implozia demografică.
Proiectarea, de către specialiştii în domeniu, a evoluŃiei populaŃiei României în
ipoteza menŃinerii fertilităŃii actuale, foarte scăzută, prefigurează un inevitabil
derapaj demografic instalat după 2025, odată cu atingerea vârstelor de 20-40 de
ani de generaŃiile născute după 1989. Derapajul va însemna, conform Centrului
de Cercetări Demografice al Academiei Române, atât scăderea abruptă a
populaŃiei până la 8-9 milioane de persoane în 2100, cât şi îmbătrânirea
accentuată a acesteia.
Aceste realitaŃi vor avea consecinŃe dramatice, atât pe plan social cât şi
economic, ameninŃând siguranŃa naŃională şi însăşi existenŃa statului şi
poporului român.
Care sunt măsurile concrete pe care le au în vedere candidaŃii la PreşedinŃia
României pentru redresarea situaŃiei demografice a Ńării?"

Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică nonprofit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de
la concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale.
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