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TEHNOLOGIZAREA MATERNITĂŢII: 

NAŞTEREA 

 SPERANŢEI STINGE VALORI PE CARE  

LE CREDEAM PERENE? 

 

Zeificarea ştiinţei, orgoliu nemăsurat sau pur şi simplu 

evoluţia firească în devenirea condiţiei umane? Unde putem 

încadra reproducerea medical asistată şi întreaga problematică 

– medicală, socială, juridică, filosofică, religioasă – născută 

datorită concepţiilor divergente ce se impun a fi 

compatibilizate în această materie? Din totdeauna oamenii de 

ştiinţă au încercat să descifreze misterul creaţiei, iar astăzi 

suntem martorii procesului prin care noile tehnici de 

reproducere forţează limita superioară a modului în care 

umanitatea aplică tehnologia asupra ei însăşi, în încercarea 

supremă de a controla originile vieţii. 

Întreaga evoluţie a speciei noastre a fost guvernată de 

regula conform căreia procreaţia are loc ca urmare a relaţiilor 

sexuale în cadrul unui cuplu heterosexual, relaţii care uneori 

conduc la apariţia unei sarcini la femeie, apoi la naşterea unui 

copil, care va relua, odată ajuns la maturitate sexuală, acest 

întreg proces al reproducerii. Între cele mai remarcabile 

realizări ale ştiinţei din ultimii ani se remarcă evoluţia 

tehnologiilor biomedicale, al căror efect primordial îl 

reprezintă decriptarea unora dintre cele mai abil ascunse 

secrete ale naturii, astfel încât în ultima perioadă apare din ce 

în ce mai des în discuţie ideea că reproducerea nu mai este, în 

întregime, un eveniment aleatoriu, bazat pe jocul destinului, 

ci a devenit o materie în care noi, oamenii, putem manifesta o 

putere de decizie şi control din ce în ce mai mari. 
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Noile tehnici de reproducere medical asistată separă 

rolul biologic al paternităţii şi maternităţii de rolul social al 

acestora şi, de asemenea, rolul genetic al femeii în procesul 

de perpetuare a speciei de rolul său gestaţional. Unele metode 

de RMA, revoluţionare la data apariţiei lor, au devenit, între 

timp, operaţiuni de rutină, cum ar fi prelevarea de ovule, 

urmată de fertilizarea in vitro şi finalizată prin implantarea 

embrionului astfel obţinut în uterul femeii. Această 

„tehnologizare” a maternităţii permite unui număr 

considerabil de cupluri să devină părinţi indiferent de 

orientarea sexuală a acestora, creşte vârsta biologică până la 

care o femeie poate avea copii (ne referim aici la sarcinile 

survenite după instaurarea menopauzei), elimină necesitatea 

imperativă de a avea un partener care să participe la actul 

concepţiei (datorită existenţei donatorilor de spermă şi ovule), 

dă ocazia părinţilor să îşi „croiască” viitorii copii în funcţie de 

propria lor voinţă (prin selectarea atentă a gameţilor ce 

prezintă anumite caracteristici genetice sau chiar prin 

intermediul ingineriei genetice), iar testele ce preced 

implantarea embrionului în uterul mamei permit ca viitorul 

copil să fie „evaluat calitativ” pentru a se determina dacă este 

... demn de a fi născut. 

Orice judecată precipitată sau refractară poate duce la 

erori de raţionament, cu consecinţe negative pe plan social. 

Nu putem ignora rapiditatea cu care se schimbă moravurile, 

cât de adânc înrădăcinate sunt prejudecăţile şi cât de puternic 

e afectată natura umană de diferenţele impuse de vârsta celor 

ce judecă, poziţionarea geografică sau temporală la care ne 

raportăm. Dar, în acelaşi timp, nu suntem, oare, îndreptăţiţi a 

ne întreba dacă, în încercarea noastră de a crea oameni, cu cât 

ne îndepărtăm mai mult de procesul natural al procreaţiei, cu 

atât mai mult intrăm pe tărâmul artificialului şi, prin urmare, 
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cu atât mai mult ne dezumanizăm? Miracolul vieţii pare a-şi 

pierde o parte din mister atunci când apariţia acesteia ca 

urmare a exprimării iubirii fizice dintre două persoane este 

înlocuită cu o procedură medicală complexă, în care părinţii 

sunt reduşi la statutul de furnizori de materie primă 

(materialul genetic, gameţii) din care, printr-o formulă 

oarecare, se efectuează un amestec într-o eprubetă, cu scopul 

creării unui produs finit – copilul. Pe de altă parte, apar astfel 

dimensiuni până acum inimaginabile ale beneficiilor pe care 

umanitatea le-ar putea extrage de pe urma revoluţiei ce are 

loc în prezent în biomedicina modernă. 

Având în vedere specificitatea procesului de 

reproducere umană, prin aceea că atinge însăşi esenţa 

existenţei noastre ca specie, nu putem să nu ne exprimăm 

convingerea că modul în care acest proces se derulează este la 

fel de important ca şi problema dacă el se petrece sau nu. Nu 

putem să nu ne întrebăm de ce reproducerea medical asistată 

naşte dileme de etică biologică. Să fie oare pentru că 

egoismul uman şi dorinţa de a ne depăşi propria condiţie ne 

determină să „îndoim regulile” pentru a ne motiva acţiunile, 

sau pentru că principii ce astăzi par corecte şi imuabile se 

schimbă odată cu vremurile, iar fiecare astfel de schimbare 

presupune o inevitabilă revoluţie ideologică? 

 Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze acele 

probleme de natură a da naştere la incriminări în materia 

reproducerii medical asistate. Încă de la început dorim, însă, 

să precizăm că nu urmărim a ne opri la o analiză strict 

juridică. Aspectele pe care urmează să le aducem în discuţie 

nu pot – şi considerăm că nici nu este indicat – să fie tranşate 

altfel decât printr-o abordare interdisciplinară. Nu este în 

intenţia noastră să tratăm în mod exhaustiv problemele ce ţin 

de reproducerea medical asistată şi nici să dăm răspunsurile 
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finale la dilemele etice şi juridice pe care le vom semnala. 

Acestea sunt dificil de formulat în absenţa unei experienţe 

reale la nivel social şi legislativ, căci în ţara noastră nu există 

o tradiţie normativă în acest sens, iar serviciile de tipul noilor 

tehnici RMA abia în ultimii 10 ani şi-au făcut simţită prezenţa 

în planul medicinei româneşti cu o frecvenţă care să indice 

apariţia unui fenomen demn de a fi luat în considerare la nivel 

legislativ. Totuşi, nu putem să nu observăm că perioada de 

timp care trasează linia imaginară dintre teorie şi practică s-a 

comprimat într-o asemenea măsură, încât discuţia cu privire 

la motivaţie, nevoi şi modalităţile de satisfacere a acestora în 

materie de reproducere umană face să fie imperios necesar ca 

domeniul dreptului – chiar al dreptului penal - să vină şi să 

controleze într-o manieră fermă evoluţia şi utilizarea 

tehnicilor de RMA şi a întregului arsenal de tehnologii 

medicale asociate acestora. Pornind de la scurte explicaţii de 

ordin medical, ne vom întreba în mod constant dacă şi care 

dintre practicile medicinei moderne în materie de reproducere 

umană ar trebui incriminate, iar în acelaşi timp ne propunem 

ca în cursul analizei noastre să avem în vedere şi numeroasele 

implicaţii sociologice şi religioase, cu unele precizări ce ţin 

de sfera politicii medicale şi a filosofiei, pentru a încerca să 

conturăm o perspectivă unitară a ceea ce este ... drept cu 

privire la reproducerea umană medical asistată.  

 
Alexandra Huidu  
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