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1. ADEVĂRUL DESPRE PROCREAŢIA UMANĂ  
 
Problema intervenţiei asupra procreaţiei umane ca şi a respectului faţă de embrionii 
umani fac trimitere la valorile fundamentale şi originale ale familiei: valoarea iubirii şi 
a vieţii, valoarea primirii persoanei umane. Tocmai aceste valori, citite în lumina 
raţiunii umane şi a Revelaţiei creştine, constituie criteriile etice care stau la baza 
răspunsului pe care îl dă Biserica la întrebările puse de intervenţiile tehnologice 
asupra vieţii umane în primele sale stadii.  
 

„Procreaţia umană recere o colaborare responsabilă a soţilor cu iubirea fecundă a 
lui Dumnezeu (cf. GS 50); darul vieţii umane trebuie să se realizeze în căsătorie prin 
actele specifice şi exclusive ale soţilor, după legi înscrise în persoanele lor şi în 
unirea lor (cf. GS 51)”1. 
 

1) „De ce procreaţia umană trebuie să aibă loc în căsătorie?”  
 

Este întrebarea pe care o pune Instrucţia Donum vitae. Şi răspunde: „Orice fiinţă 
umană trebuie primită totdeauna ca un dar şi o binecuvântare a lui Dumnezeu. Şi 
mai mult, din punct de vedere moral o procreaţie cu adevărat responsabilă faţă de 
cel care se va naşte trebuie să fie rodul căsătoriei” (Dv II,1). 
 

                                            
1 CONGREGAŢIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Instrucţia despre respectul faţă de viaţa umană 
care se naşte şi demnitatea procreaţiei umane Donum vitae, 22 februarie 1987, Introducere, 5 (de 
acum înainte Dv). 



Procreația artificială – probleme bioetice  

 
2 

Atât raţiunea cât şi credinţa se întâlnesc identificând în căsătorie „locul” unic şi 
exclusiv al procreaţiei cu adevărat responsabile, căci „procreaţia umană se distinge 
de altele din cauza demnităţii personale atât a părinţilor cât şi a fiilor: procreaţia unei 
noi persoane, prin care bărbatul şi femeia colaborează cu puterea Creatorului, va 
trebui să fie rodul şi semnul dăruirii personale reciproce a soţilor, al iubirii şi fidelităţii 
lor” (Dv II,1). 
 
Copilul trebuie să fie rodul şi semnul: 
 
a) Dăruirii personale şi reciproce a soţilor în actul conjugal. Primul motiv se referă la 
„soţi”. Ei se iubesc şi tocmai prin această iubire se dăruiesc reciproc. Dăruirea este o 
caracteristică deosebită a existenţei personale, ea aparţine însăşi esenţei persoanei. 
Persoana este în mod esenţial „pentru altul”, caracterul de dar este în însăşi 
constituţia sa. Prin această dăruire ajung să fie „un singur trup” deschizându-se 
colaborării cu Dumnezeu pentru darul vieţii unei noi persoane. Astfel soţii devin 
„părinţi” cu şi prin acest „un singur trup”. Demnitatea lor de soţi justifică şi cere ca 
numai în cadrul şi prin această „conjugalitate” să înflorească „paternitatea” lor, numai 
în cadrul şi prin aceast „singur trup” să provină „noul trup” al copilului.  
 
Teologia darului în ambientul vieţii conjugale şi familiare dobândeşte caracteristicile 
tipice ale acesteia: gratuitatea care poartă o persoană să iubească înainte de toate 
pentru bucuria de a iubi; reciprocitatea care poartă totdeauna la a acţiona împreună 
cu răbdare fără a afirma propria autonomie. 
 
„Ce legătură este cerută din punct de vedere moral între procreaţie şi actul 
conjugal?” (Dv II, 4). Făcând apel la enciclica Humanae vitae (n. 12), Donum vitae 
afirmă învăţătura Bisericii despre legătura inscindibilă, voită de Dumnezeu şi pe care 
omul nu poate să o rupă din iniţiativa sa, între cele două semnificaţii ale actului 
conjugal: semnificaţia unitivă şi semnificaţia procreativă. „Prin structura sa intimă, 
actul conjugal, în timp ce uneşte cu o legătură foarte profundă pe soţi, îi face capabili 
generării unei vieţi noi, conform legilor înscrise în fiinţa lor de bărbat şi de femeie” 
(HV 12; Dv II, 4). „Salvând aceste două aspecte esenţiale, unitiv şi procreativ, actul 
conjugal păstrează în totalitate sensul iubirii reciproce şi adevărate şi orânduirea sa 
la chemarea sublimă a omului la paternitate” (HV 12; Dv  II, 4).   
 
b) Iubirii soţilor. „Originea unei persoane umane este în realitate rezultatul unei 
dăruiri. Cel zămislit va trebui să fie rodul iubirii părinţilor săi. Nu poate fi voit nici 
conceput ca produsul unei intervenţii de tehnici medicale şi biologice: aceasta ar 
însemna a-l reduce să devină obiectul unei tehnologii ştiinţifice. Nimeni nu poate 
supune venirea pe lume a unui copil condiţiilor de eficienţă tehnică ce se pot evalua 
după parametrii de control şi dominare”  (Dv II, 4). În acest ambient de iubire 
sponzală „copilul nu este ceva datorat şi nu poate fi considerat ca obiect de 
proprietate: este mai curând un dar, «cel mai mare» (GS 50) şi mai gratuit dar al 
căsătoriei şi este mărturia vie a dăruirii reciproce a părinţilor săi” (Dv II, 8). 
Demnitatea sa de persoană umană recere să fie rezultatul iubirii personale a 
părinţilor săi. Naşterea demnă a persoanei copilului trebuie să aibă loc într-o 
procreaţie ieşită din iubirea soţilor şi este destinată lărgirii şi reînnoirii comuniunii lor. 
De aceea iubirea nu poate, nu trebuie să lipsească vreodată din proiectul dăruirii 
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vieţii umane. Este nevoie de o iubire forte care să însoţească direct şi imediat 
apariţia şi creşterea vieţii în orice clipă a istoriei sale.  
 
Pentru care motiv se doreşte, se vrea, se concepe un copil? Singurul motiv „just” şi 
deci „demn” de a avea un copil este iubirea. În acest ambient de iubire este 
percepută identitatea şi demnitatea lui de „persoană": este totdeauna „scop”, 
niciodată „mijloc”. Ca scop, copilul trebuie să fie dorit, voit şi conceput ca „valoare în 
sine şi pentru sine”. Numai aşa este tratat conform „dreptăţii”, în conformitate cu 
identitatea sa. În concret, numai iubirea poate considera, şi prin urmare trata, copilul 
în identitatea şi demnitatea de persoană.  
 
În consecinţă: nu există dreptul de a avea un copil. „Fecundarea artificială depăşeşte 
limitele dreptului dobândit de soţi în virtutea contractului matrimonial, adică, acela de 
a exercita pe deplin capacitatea sexuală naturală în împlinirea naturală a actului 
matrimonial. Acest contract nu le conferă lor dreptul la fecundarea artificială, pentru 
că un atare drept nu este exprimat în nici un fel în dreptul la actul conjugal natural şi 
nu ar putea fi dedus de aici. Cu atât mai puţin se poate deduce din dreptul la «copil», 
«scop» primar al căsătoriei. Contractul matrimonial nu dă acest drept, pentru că el nu 
are ca obiect «copilul», ci «actele naturale» capabile de a genera o nouă viaţă şi sunt 
orânduite în acest scop”2. 
 
c) Fidelităţii. „Fidelitatea soţilor, în unitatea căsătoriei, presupune respectarea 
reciprocă a dreptului lor de a deveni tată şi mamă numai unul prin altul” (Dv II, 1). 
 
În concluzie: „relevanţa morală a legăturii existente între semnificaţiile actului 
conjugal şi între bunurile căsătoriei, unitatea fiinţei umane şi demnitatea originii sale 
cer ca procreaţia unei persoane umane trebuie să fie urmată ca rod al actului 
conjugal specific iubirii dintre soţi. Legătura existentă între procreaţie şi actul conjugal 
se arată, deci, de mare importanţă asupra planului antropologic şi moral şi clarifică 
poziţiile Magisteriului cu privire la fecundarea artificială omologă” (Dv II, 4). 
  
„Tradiţia Bisericii şi reflexia antropologică recunosc în căsătorie şi în unitatea sa 
indisolubilă singurul loc demn de o procreaţie cu adevărat responsabilă”, căci 
procreaţia umană posedă caracteristici specifice demnităţii părinţilor şi copiilor. 
 
2) Soţii, ca părinţi, sunt colaboratorii lui Dumnezeu 
 
Aceasta este prima mare afirmaţie a Evangheliei darului vieţii. Putem înţelege mai 
bine, plecând de la o experienţă foarte simplă, dar profundă, pe care fiecare tată şi 
mamă au trăit-o.  
 
„Vorbind despre o anumită «participare deosebită» a bărbatului şi femeii la «lucrarea 
creatoare» a lui Dumnezeu, Conciliul Vatican al II-lea (GS 50) vrea să sublinieze ce 
eveniment profund uman şi înalt religios este zămislirea unui copil, întrucât îi implică 
pe soţi care formează «un singur trup» (Gen 2,24) şi în acelaşi timp pe Dumnezeu 
însuşi, care se face prezent” (EV 43). Orice persoană umană a fost zămislită şi a fost 
creată: creaţie şi zămislire, iubirea creativă a lui Dumnezeu şi iubirea conjugală a 
                                            
2 PIUS AL XII-LEA, Allocuzione ai partecipanti al II Congresso Mondiale della Fertilità e Sterilità,  19 
mai 1956, AAS, 1956, 468-471. 
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soţilor cooperează la opera cea mai mare care poate avea loc, intrarea în existenţă a 
unei noi persoane umane. De ce este opera cea mai mare care poate avea loc? 
Pentru că persoana umană este ceea ce există mai măreţ în universul creat. Este o 
existenţă care nu este numai în timp, ci este destinată veşniciei. Aici descoperim o 
altă dimensiune fundamentală a Evangheliei darului vieţii. Noua persoană umană 
este destinată veşniciei: este purtătoare a unei predestinări de a fi „sfântă şi 
neprihănită în faţa sa în iubire”. Dumnezeu vrea ca această nouă persoană să 
trăiască în Cristos: pentru aceasta a fost creată. Dumnezeu o vrea ca fiu adoptiv în 
Fiul unul născut, care ne dă „puterea de a deveni fiii lui Dumnezeu” (In 1,12). 
Această naştere divină se realizează în Biserică şi prin Biserică. 
 
În consecinţă, darul vieţii nu se reduce la darul vieţii fizice.  Creaţia şi  naşterea unei 
persoane precum şi răscumpărarea sa reprezintă actul cel mai înalt al iubirii divine. 
Bărbatul şi femeia, prin iubirea lor conjugală, sunt chemaţi şi au misiunea de a 
coopera cu această iubire creativă-redentivă3. Prin sacramentul căsătoriei soţii sunt 
implicaţi în dinamismul iubirii şi al dăruirii vieţii, pentru a purta la împlinire vocaţia 
iubirii proprie fiecărui om. 
 
În Evangelium vitae, conceptul tradiţional despre familie ca „celulă a societăţii” şi cel 
conciliar de „biserică domestică” este îmbogăţit cu unul nou: „sanctuar al vieţii” (EV 
92). În doctrina lui Ioan Paul al II-lea căsătoria şi familia din comuniune de viaţă şi de 
iubire, formată printr-o alianţă care evocă alianţa lui Dumnezeu cu omenirea, devin 
loc al procreaţiei, sanctuar al generării de noi vieţi umane.  
  
2. PROCREAŢIA NU ESTE DOAR UN FAPT BIOLOGIC 
 
1) Terminologia şi sensul 
 
Atunci când se vorbeşte despre actul care duce la naşterea unei noi fiinţe se folosesc 
trei verbe: a genera, a procrea, a reproduce. 
 
– a genera: face apel la ideea originii (genos) şi la aceea de apartenenţă comună la 
un gen şi la o specie sau chiar la o familie (genealogia); 
 
– a procrea: evocă ideea de libertate şi gratuitate legate de termenul teologic 
„creaţie”, nu fără o referinţă implicită la acţiunea lui Dumnezeu în naşterea oricărui om; 
 
– a reproduce: spre deosebire de primele două verbe este aplicat cu precădere la 
animale, evocând conceptul de „producere” (a unui organism din aceeaşi specie) 
care se repetă. Pentru fiinţele umane actul fizic de a se reproduce – dacă este trăit 
„în mod uman” – nu poate fi separat de un orizont de generativitate, configurându-se 
ca un eveniment care în realitatea sa biologică face apel la o dimensiune simbolică şi 
culturală: „este îndreptat nu numai spre continuarea speciei, dar mai ales spre 
continuarea şi inovarea istoriei familiare şi sociale prin naşterea unei noi fiinţe care 

                                            
3 Cf. C. CAFFARA, Il dono della vita, în http://www.clerus.org/clerus/dati/1999-04/16-
2/Donodellavita.rtf.html 
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este totdeauna irepetibilă, dintr-un punct de vedere nu numai biologic, dar şi 
psihoantropologic”4. 
 
Termenul naştere – luat în sens comun – evocă ideea începutului unei existenţe a 
unui subiect nou, a unui individ nou, plecând de la alţi indivizi vii ai aceleaşi specii. 
Evenimentul naşterii este în general însoţit de un sens de mirare, de sărbătoare, de 
conştiinţa aflării în faţa a ceva mare şi aceasta fără a avea cunoştinţă de 
dinamismele biologice, căci chiar atunci când sunt cunoscute aceste dinamisme nu 
dispare simţul uimirii în faţa evenimentului naşterii şi nici a „miracolului” creşterii.  
Momentul în care copilul începe să facă primii paşi, să meargă în picioare, să 
articuleze primele sunete confuze care încetul cu încetul iau formă de cuvinte este un 
drum însoţit de un profund simţ de uimire. 
 
Naşterea nu este numai un fapt biologic, pentru că investeşte, pătrunde şi asumă 
totalitatea indivizibilă a persoanei: este un fapt biologic-afectiv-spiritual de ne 
despărţit în dimensiunile sale. În acest sens, Pius al XII-lea spunea participanţilor la 
al doilea Congres mondial despre fertilitate şi sterilitate din 19 mai 1956: „Copilul este 
rodul unirii conjugale, la a cărei plinătate concurează funcţiile organice şi emoţiile 
sensibile cu care sunt legate, iubirea spirituală şi dezinteresată care le animă; în 
unitatea acestui act trebuie să fie inserate condiţiile biologice ale generării”.  
  
2) Obstacolele culturale  
 
În faţa unei concepţii echilibrate despre conceperea unei vieţi stau mai multe 
obstacole de tip cultural:  
 
a) O viziune mecanicistă. Primul obstacol este de natură antropologică şi este acea 
viziune mecanicistă care, o dată aplicată omului, a dus progresiv la a-l vedea ca un 
fel de „maşină biologică”. Această concepţie îşi are rădăcinile încă din timpurile 
apariţiei ştiinţei moderne, când o dată cu progresele mecanicii în domeniul fizicii 
începe să-şi facă loc ideea omului-maşină. Filozoful Descartes în viziunea sa clar 
dualistă consideră corpul uman ca o maşină căreia îi adaugă un suflet spiritual care 
are în esenţă rolul de „pilot” al maşinii.  N-a trecut nici un secol şi ceea ce rămăsese 
fără a fi redus la dimensiunea mecanică (sufletul) este imediat fizicizat, mai ales în 
filozofiile materialiste. Alimentată pe parcurs de noile descoperiri ştiinţifice, această 
viziune mecanicistă ajunge în zilele noastre pe de o parte să-l strivească pe om în 
dinamicile emotive cât priveşte punctele de referire pentru alegerile vieţii iar pe de 
altă parte şi-l imaginează ca o „maşină”, pe deplin „disponibilă” pentru biotehnolog, 
numai să fie în stare să o facă „să funcţioneze”, să-i garanteze o anumită „calitate” a 
funcţionării, să-i înlocuiască „piesele de schimb” dacă este nevoie şi eventual să o 
„caseze” atunci când calitatea operaţiilor sale şi condiţiilor sale fizice şi emotive va fi 
considerată insatisfăcătoare. Maşinile nu au o „natură intrinsecă” de respectat, nici 
„scopuri naturale”, dar întreaga lor fiinţă şi toată acţiunea lor depind de voinţa 
proiectantului şi de capacităţile tehnice ale constructorului, de aceea – cu condiţia să 
fie capabili din punct de vedere tehnic – pe maşini se „poate” face totul. 
 

                                            
4 E. SCABINI, „Il senso della generazione nell'epoca della tecnica” în ZANINELLI, ed. Scienza, tecnica 
e rispetto dell'uomo. Il caso delle cellule staminali, Vita e Pensiero, Milano 2001, 143. 
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b) Cultura tehnologică. Un al doilea obstacol cultural îl reprezintă cultura 
tehnologică, care tinde să exercite o dominare „despotică” asupra dinamismelor 
naturale, în speranţa că va reuşi să le supună dorinţelor omului. Această mentalitate 
se reflectă şi asupra modului în care bărbatul şi femeia de astăzi se raportează la 
evenimentul naşterii. Timp de secole naşterea unui copil a fost trăită ca un eveniment 
cu totul natural, învăluit de mister şi care – în orice caz – nu era posibil să o 
programezi stând „la birou”. Actuala posibilitate de a alege „dacă” şi „când” să se 
nască un copil reprezintă o noutate care e plină de semnificaţii sociale, culturale şi 
etice: în general „motivele” pentru care se alege a avea sau a nu avea un copil sunt 
legate de condiţiile economice sau cel mai adesea de dinamicile profesionale şi de 
carieră. Cu alte cuvinte, naşterea unui copil (şi în mod indirect chiar semnificaţia 
antropologică şi socială a începutului existenţei sale ca persoană) este subordonată 
unui tip de planning în care apariţia unei persoane îşi află locul alături de gestionarea 
atâtor „lucruri”. La toate acestea se adaugă faptul că fiul, o dată căutat şi voit, este în 
general înconjurat de aşteptări adesea excesive şi oricum legate de aşteptările 
subiective ale părinţilor, după nevoile lor, mai mult decât din cauza unei deschideri la 
a primi o viaţă nouă. Faptul de a fi transformat „darul” vieţii într-un fel de „produs” 
proiectat cu meticulozitate şi apoi „fabricat” cu ajutorul biotehnologiilor este un dat 
cultural nu lipsit de consecinţe. Printre altele, faptul de a alege „dacă” şi „când” să 
aibă un copil de la care aşteaptă mult, ne face să ne gândim la altă cerere: „cum” va 
trebui să fie? Şi în măsura posibilităţilor oferite de noile tehnologii să determine acest 
„cum”. 
 
c) Relativismul etic. Al treilea obstacol este relativismul etic al unei societăţi care a 
fost definită „neutră din punct de vedere etic”, în care au ajuns să fie atât de labile 
punctele de referinţă la valori încât este din ce în ce mai greu pentru unii – în special 
pentru tineri – de a percepe sensul vieţii: mai ales tinerii îşi văd în joc generaţia lor 
care trebuie să facă alegeri etice într-o viaţă zilnică în care nu există puncte de 
referinţă solide. Este vorba de o societate percepută mereu mai mult ca anomică 
(lipsită de reguli), amorală (indiferentă la alegerile etice) atunci când nu este imorală 
(coruptă); este o societate adiaforică – după expresia lui Z. Barman – care reduce 
alegerile etice la probleme tehnice, adică este indiferentă la problema binelui şi a 
răului; este societatea neutră din punct de vedere etic, care nu face alegeri etice, nu 
le indică, şi spune fiecăruia: alegerea acţiunii este personală, tu trebuie să o faci pe a 
ta, dat fiind faptul că nu există nici o regulă socială comună şi opţiunile nu mai sunt 
confruntabile, ba nici nu mai fac o diferenţă. 
 
A trăi într-o astfel de societate nu este uşor. Nu ajută la luarea de decizii. Decide să 
nu decidă, adică decide de a nu avea norme morale în comun, dă un mesaj 
paradoxal: urmează regula pe care ţi-ai dat-o5. 
  
3) Primire „umană” şi respectarea drepturilor fundamentale  
 
Indicăm în mod schematic câteva puncte de atenţie pentru ca generarea unei noi 
vieţi umane să nu fie „sclavă” ci „liberă” în faţa posibilităţilor oferite de cultura 
tehnologică: 
 
                                            
5 Cf. A. PORCARELLI, Nascere non è solo un fatto biologico, http://www.bioetica-
vssp.it/documenti/001118/001118.htm. 
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a) O atitudine „primitoare” faţă de orice persoană care vine la existenţă. Primul 
semn de primire, de deschidere şi nu de închidere, este constituit de faptul de a lăsa 
ca cel care a început să existe să continuie, ba mai mult, îndepărtând orice obstacol 
şi impediment care ar apare. Atunci când un nou membru al familiei umane începe 
să ia formă – chiar numai la nivel de existenţă embrionară – are dreptul de a afla o 
„familie umană” în care cineva – mai mult sau mai puţin conştient – l-a chemat să 
facă parte. Un semn deosebit de primire este dat de dezvoltarea tuturor metodelor 
apte să favorizeze viaţa chiar a celor „slabi” care la un moment dat nu ar reuşi să 
supravieţuiască. Să ne gândim de exemplu la progresele făcute în domeniul curelor 
prenatale şi neonatale, aşa încât astăzi este posibil a aduce la viaţă copii prematuri 
care în alte timpuri, nu prea îndepărtate, nu ar fi avut speranţă de supravieţuire. 
Apare direct contrar unei mentalităţi „primitoare” orice act care se îndreptă – direct 
sau indirect – spre suprimirea copilului care se va naşte, cum este cazul avortului, 
infanticidului sau acelei practici astrăzi în mod trist mereu mai răspândită a 
abandonării copiilor nou născuţi în lăzile de gunoaie.  
 
b) Un „context uman” adecvat pe deplin demnităţii sale. A primi persoana care se 
înfăţişează pe scena existenţei însemnă şi a o primi „ca persoană”, adică a dispune 
de un „context uman” pentru orice etapă a vieţii sale. Atunci când soţii ştiu că sunt în 
aşteptarea unui copil sunt preocupaţi să-i pregătească o cameră, să-i aleagă hainele, 
să mobilizeze persoanele care vor putea colabora la asistarea celui care se va naşte 
în caz de nevoie. Toate acestea în anumite situţii au loc în mod spontan, ca în cazul 
copilului dorit şi aşteptat cu bucurie, dar – dacă privim acest lucru din punctul de 
vedere al copilului – putem spune că toţi cei care sunt chemaţi la existenţă au dreptul 
să găsească un context uman şi nu numai din momentul naşterii. Studiile medicale 
despre starea de graviditate au confirmat în mod mai precis ceea ce ştiinţa populară 
sugera încă din timpuri străvechi: femeia însărcinată este înconjurată de atenţie 
specială care poate să marcheze în mod semnificativ starea de sănătate psihofizică 
a copilului. A abuza de anumite substanţe, a suferi o traumă, a se afla în situaţii 
excesiv de stresante constituie factori care pot cauza daune copilului din sânul ei. 
Aceeaşi problemă se pune încă din primle faze ale existenţei şi aceasta ne poartă la 
a pune întrebări foarte serioase cu privire la metodele de fecundare artificială: dincolo 
de „faptul biologic” al unirii „in vitro” a gameţilor masculini şi feminini, ce consideraţii 
putem face despre „contextul antropologic” în care începe să se afle cel care intră în 
scena existenţei în acest fel? Este pe deplin respectată demnitatea persoanei umane 
atunci când se intră în viaţă fiind „fabricat” asemenea altor „lucruri”, într-un laborator 
(şi nu în sânul mamei), pentru a fi apoi – dacă totul decurge bine – transferat în uter 
cu mari riscuri, astfel încât transferul se traduce într-o lipsă a implantării şi se termină 
cu moartea? Şi dacă nu merge bine, aşa numiţii „embrioni supranumerari” sunt apoi 
congelaţi, ceea ce poate fi asemănat cu o „închisoare de gheaţă” în care unele 
persoane duc o parte din existenţa lor pentru a se afla apoi, dacă supravieţuiesc 
(ceea ce pentru mulţi nu se întâmplă), fie în situaţia de a trebui să încerce o 
implantare improbabilă sau în aceea de a fi destinaţi altor utilizări (experimentare sau 
pur şi simplu eliminare), desigur, situaţii pe care nimeni nu le doreşte. Acest context 
nu este modificat de faptul că aceştia nu sunt conştienţi de ceea ce li se întâmplă; şi 
între persoanele adulte faptul de a ofensa pe cel care nu poate simţi nu este 
considerat mai puţin grav.  
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c) Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei: dreptul la viaţă, la 
sănătate, la propria identitate fizică (începând de la identitatea genetică, rădăcina 
fundamentală a oricărui alt nivel de identitate fizică) fără nici un fel de discriminare pe 
bază de sex, religie, culoare a pielii, dar nici de identitate genetică, pe baza faptului 
că este sănătos sau malformat, sau a faptului că este prea mic pentru a şoca privirea 
– şi în consecinţă – imaginaţia lumii. Există un proverb care spune: „ochii care nu se 
văd se uită”, care poate fi adevărat în anumite circumstanţe, dar în cazul 
recunoaşterii demnităţii oricărei persoane umane apare mai pertinentă altă expresie 
– din Micul Prinţ de A. de Saint-Exupéry – „esenţialul este invizibil ochilor”6.  
  
3. PROCREAŢIA ARTIFICIALĂ   

 
1) Definiţia şi termenii 
 
„Prin «procreaţie artificială» sau «fecundare artificială» se înţeleg diferitele proceduri 
tehnice care au ca scop obţinerea unei zămisliri umane în mod diferit decât unirea 
sexuală dintre bărbat şi femeie” (Dv , II). 
 
Se defineşte cu termenul procreaţie (sau mai puţin, cu fecundare) artificială acel 
ansamblu de tehnici finalizate să obţină în mod artificial o viaţă nouă.  
 
Atunci când conceperea are loc în interiorul organismului femeii este vorba despre 
fecundare intracorporală; tehnicile de fecundare intracorporală sunt:  

AI (Artificial Insemination) inseminare artificială; 
GIFT (Gamete Itrafaloppian Transfer) transferul intratubar al gameţilor; 
LTOT (Low Tube Oocyte Transfer) transfer ovocitar în trompa proximală;  
DIPI (Direct Intraperitoneal Insemination) inseminare direct intraperitoneală; 
ICSI – injecţie intracitoplastică de spermatozoizi; 
TIUG – transferul intrauterin al gameţilor; 
VITI – inseminare intratubarică pe cale vaginală; 
ICI – inseminare intracervicală; 
ITI – inseminare intratubarică; 
IUI – inseminare intrauterină 

 
Atunci când conceperea are loc în afara organismului femeii este vorba despre 
fecundare extracorporală. Tehnicile de fecundare extracorporală sunt:  

FIV (Fertilisation in Vitro) – fertilizarea in vitro; 
FIVET (Fertilisation in Vitro Embrion Transfer) – fertilizarea in vitro cu 
transferul embrionului; 
ZIFT – transfer intratubaric al zigotului; 
TEIT – transfer intratubaric al embrionului. 

 
 
 
 
 
 

                                            
6 Cf. A. PORCARELLI, Per una rinnovata „ecologia del nascere”, http://www.bioetica-
vssp.it/documenti/001119/001119.htm. 
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2) Fecundarea intracorporală 
 
1) INSEMINAREA ARTIFICIALĂ 
 
 a) Definiţia. Termenul de inseminare artificială indică o tehnică orientată să obţină o 
nouă concepţie prin transferarea în căile genitale feminine a spermei masculine. Este 
vorba despre o tehnică ce are deja mulţi ani în spate: primele încercări pe animale 
ating anul 1600; la om s-a început a se folosi în mod clar din primele decenii ale 
secolului al XX-lea. 
  
b) Diferite forme de inseminare artificială: în funcţie de provenienţa celulelor 
germinale se vorbeşte despre: 
 
– inseminare artificială omologă (AIH): este tehnica orientată spre obţinerea unei 
sarcini umane prin transferul în căile genitale ale unei femei căsătorite, a spermei 
recoltate mai înainte de la soţul ei; 
 
– inseminare artificială heterologă (AID): este tehnica ce are drept scop obţinerea 
unei sarcini umane prin transferul în căile genitale feminine a spermei recoltată mai 
înainte de la un donator, diferit de soţul femeii. 

 
Sperma poate fi prelevată în cadrul raportului sexual sau imediat după sau în afara 
lui. Aceasta ne poartă la o ulterioară distincţie, fundamentală pentru morală, în 
domeniul inseminării artificiale omologe: 
– inseminare artificială omologă propriu-zisă: aceasta presupune prelevarea spermei 
în afara actului sexual; 
 
– inseminare artificială omologă improprie: cu prelevarea spermei în timpul sau 
imediat după actul sexual. Această formă de inseminare artificială se configurează 
drept un ajutor pentru actul sexual. De fapt, instrucţia Donum vitae, folosind expresia 
lui Pius XII, defineşte acest procedeu ca „ajutor pentru actul conjugal”. 

 
c) Motivele recurgerii la această tehnică: 
 
– tratarea eventualei sterilităţi feminine (datorate unei patologii cervicale, prezenţei lui 
AB antispermatozoic în mucoasa cervicală, malformaţiilor aparatului genital etc.) sau 
masculine (leziuni traumatice ale penisului, ejaculare întârziată, impotentia coeundi, 
oligoastenospermia în general), dar şi alegerea sexului sau a alte feluri de selecţie; 
 
– inseminarea artificială omologă propriu-zisă: sperma poate fi prelevată puţin înainte 
de transferarea ei în căile genitale feminine, utilizându-se astfel spermă proaspătă, 
sau se poate preleva cu mult timp înainte şi conserva prin congelare 
(crioconservare), apoi decongela cu puţin înainte de introducerea în căile genitale 
feminine; se recurge la aceasta în cazul în care bărbatul are o boală care poate 
compromite grav fertilitatea sau în prevederea morţii.  
 
– inseminarea artificială heterologă este indicată de medici în cazul unei oligospermii 
grave sau a unei aspermii a bărbatului; dar pot recurge la aceasta şi femeile singure 
sau perechile homosexuale; aici apar o serie de probleme grave: introducerea unui al 
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treilea „părinte” în relaţia dintre soţi, modalitatea prelevării celulelor seminale de la 
donator, selecţionarea lor, atribuirea paternităţii. 
 
d) Modalitatea inseminării: după ce gameţii masculini au fost prelevaţi sau 
decongelaţi, se pot depune în diferite părţi ale căilor genitale feminine, după tipul de 
obstacol care se vrea a fi depăşit: în vagină (în cazul de impotentia coeundi), la 
nivelul intracervical, la nivel uterin sau tubaric, la nivel intraperitoneal ori în mai multe 
locuri în acelaşi timp. 
 
e) Rezultatele:  
 
– în cazul inseminării artificiale omologe, succesul diferă în funcţie de tehnica 
utilizată şi de indicaţii. Rezultatele cele mai bune se obţin de la cuplurile în care 
bărbatul este normospermic. În medie, sarcina se obţine în proporţie de 25% din 
cazurile tratate. Unii autori consideră că procentajele sunt mai scăzute, nedepăşind 
15-16%. 
 
– în cazul inseminării artificiale heterologe, procentele de succes în termeni de copii 
născuţi este între 10% cu spermă congelată şi 20% cu spermă proaspătă. Diferenţa 
ar putea fi imputată reducerii potenţialului de fertilitate în cazul spermei congelate. 
 
f) Evaluarea morală. Problema etică de clarificat este următoarea: până la ce punct 
actul medical, intervenţia medicului sau a biologului are un caracter de ajutor 
terapeutic şi când devine un act substitutiv sau manipulator? Până la ce punct 
fecundarea artificială în uter sau in vitro intră în activitatea licită a biologului sau a 
medicului? Căci trebuie ţinut cont că a trata înseamnă a înlătura obstacole, a ajuta 
desfăşurarea proceselor, nu înseamnă a se substitui responsabilităţii persoanelor – 
în cazul acesta responsabilităţii cuplului – în ceea ce îi este propriu, exclusiv şi 
inalienabil. Atunci:  
 
Ce criteriu moral trebuie propus cu privire la intervenţia medicului în procreaţia 
umană? 
 
Actul medical nu trebuie să fie evaluat numai în raport cu dimensiunea sa tehnică, 
dar şi – şi aceasta mai presus de toate – în relaţia cu finalitatea sa care este binele 
persoanelor şi sănătatea lor corporală şi psihică. […]. Medicina care vrea să fie 
orientată spre binele integral al persoanei trebuie să respecte valorile specific umane 
ale sexualităţii. Medicul este în slujba persoanelor şi a procreaţiei umane: nu are 
facultatea de a dispune nici de a decide de ele. Intervenţia medicală respectă 
demnitatea persoanelor atunci când urmăreşte să ajute actul conjugal fie prin 
facilitarea împlinirii sale fie că îi permite să atingă scopul său, odată ce a fost împlinit 
în mod normal. Dimpotrivă, uneori se întâmplă ca intervenţia medicală din punct de 
vedere tehnic să se substituie actului conjugal pentru a obţine o procreaţie care nu 
este nici rezultatul său nici rodul său: în acest caz actul medical nu apare, cum ar 
trebui să fie, în serviciul unirii conjugale, dar îşi însuşeşte funcţia procreativă şi astfel 
contrazice demnitatea şi drepturile inalienabile ale soţilor şi ale celui care se va 
naşte” (Dv II, 7). 
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Ne aflăm într-un punct nodal al aplicaţiilor ştiinţifice şi tehnice, unde este necesar mai 
mult ca oricând să se facă distincţia dintre ceea ce din punct de vedere tehnic este 
posibil – şi chiar util – şi ceea ce din punct de vedere moral este licit. Mai mult, este 
vorba despre un aspect important al atitudinii soţilor şi al medicului, unde moralitatea 
trebuie să se bazeze pe criterii de obiectivitate etică şi nu doar pe simpla 
intenţionalitate. 
 
Instrucţia Donum vitae pune direct problema:   
 

„Cum trebuie evaluată din punct de vedere moral inseminarea artificială 
omologă?” 

 
→ Inseminarea artificială omologă este admisă doar ca ajutor. „Inseminarea artificială 
omologă în cadrul căsătoriei nu poate fi admisă în afară de cazul în care mijlocul 
tehnic nu se substituie actului conjugal, dar este un ajutor pentru ca acesta să-şi 
atingă scopul său natural mai uşor” (Dv II,6).  
 
Preluând afirmaţiile lui Pius al XII-lea, Instrucţia notează: „conştiinţa morală «nu 
proscrie în mod necesar folosirea unor astfel de mijloace artificiale destinate în mod 
unic fie să faciliteze actul natural, fie să procure atingerea scopului propriu actului 
natural împlinit în mod normal». Dacă mijlocul tehnic facilitează actul conjugal sau îl 
ajută să atingă obiectivele sale naturale, poate fi acceptat din punct de vedere moral” 
(Dv II,6). 
 
Unica formă de intervenţie care poate fi considerată un „ajutor” dat actului conjugal 
este inseminarea artificială omologă improprie. Aici este salvată unitatea fizico-
spirituală a actului conjugal, intervenţia ginecologului fiind licită întrucât ajută eficienţa 
acestui act şi caracterul lui complet procreativ, fără a i se substitui prin tehnica sa 
medicală. 
 
→ Inseminarea artificială omologă nu este admisă atunci când substituie actul 
conjugal. „Atunci când intervenţia se substituie actului conjugal, ea este ilicită din 
punct de vedere moral”.  
  
Motivul: „Este oprită din cauza disocierii voluntare dintre cele două semnificaţii ale 
actului conjugal. Masturbarea, prin care este procurată în mod normal sperma, este 
un alt semn al acestei disocieri; chiar când este făcut în vederea procreaţiei, gestul 
rămâne lipsit de semnificaţia sa unitivă: îi lipseşte relaţia sexuală recerută de ordinea 
morală, care realizează în context de adevărată iubire, întregul sens al dăruirii 
reciproce şi al procreaţiei umane” (Dv II, 6). 
 
→ Inseminarea artificială heterologă, în care zămislirea umană este obţinută prin 
întâlnirea gameţilor cel puţin ai unui donator diferit de soţii uniţi în căsătorie, nu este 
admisă niciodată pentru că este contrară: 

• unităţii căsătoriei; 
• demnităţii soţilor şi vocaţiei proprie părinţilor; 
• dreptului copilului de a fi conceput şi adus pe lume în căsătorie şi de 

căsătorie (cf. Dv II, 2). 
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„Fecundarea artificială heterologă… privează în mod obiectiv fecunditatea conjugală 
de unitatea sa şi de integritatea sa” (Dv II, 2). 
 
„Legătura existentă între soţi le atribuie soţilor, în mod obiectiv şi inalienabil, dreptul 
exclusiv de a deveni tată şi mamă numai unul prin celalt. Recurgerea la gameţii unei 
a treia persoane, pentru a avea la dispoziţie sperma sau ovulul, constituie o violare a 
angajării reciproce a soţilor şi o lipsă gravă în ceea ce priveşte proprietatea esenţială 
a căsătoriei, care este unitatea sa” (Dv II, 2). 
 
„Fecundarea artificială eterologă lezează drepturile copilului, îl privează de relaţia 
filială cu originile sale părinteşti şi poate obstacula maturizarea identităţii sale 
personale” (Dv II, 2). 
 
„Aceste motive duc la o judecată morală negativă despre fecundarea artificială 
heterologă: de aceea este moral ilicită fecundarea unei femei cu sperma unui 
donator diferit de soţul său şi fecundarea cu sperma soţului a unui ovul care nu 
provine de la soţia sa. În plus, fecundarea artificială a unei femei necăsătorite, nubilă 
sau văduvă, oricare ar fi donatorul, nu poate fi moralmente justificată” (Dv II, 2). 
 
2) ALTE TEHNICI DE FECUNDARE INTRACORPORALĂ 
 
a) GIFT (Gamete Itrafaloppian Transfer) transferul intratubar al gameţilor 
 
Prezentare. GIFT este o tehnică de fecundare artificială intracorporală care comportă 
transferarea simulatană, dar separată, a gameţilor masculini şi feminini în interiorul 
trompelor. Este indicată în anumite forme de sterilitate feminină sau masculină care 
nu se pot rezolva prin inseminarea artificială, cu condiţia ca femeia să aibă cel puţin 
una dintre trompe.  
 
După prelevarea ovulelor pe cale laparoscopică sau pe cale transcervicală sub 
control ecografic şi a spermei, cu ajutorul unei sonde (cateter) ovulele şi 
spermatozoizii sunt introduşi separaţi între ei de o bulă de aer, în acest fel 
fecundarea având loc doar în momentul în care gameţii sunt lăsaţi în trompa uterină 
unde rămân liberi să vină în contact unul cu altul. Sunt introduse în fiecare trompă de 
la două până la trei ovule în acelaşi timp.  
 
Cât priveşte rezultatele, GIFT a reuşit să poarte la sarcină 50-60% din cazuri, dar 
sarcinile ajunse la sfârşit sunt în procentaj de 25%. Astfel raportul dintre sarcinile 
ajunse la sfârşit şi avort este de ½ căci 25% dintre embrioni sunt avortaţi fie înainte 
de implantarea lor pe peretele uterin sau în fazele succesive ale sarcinii. 
 
Evaluarea morală. Recurgerea la această tehnică ar fi motivată şi pentru a 
preîntâmpina rezervele etice cu privire la fecundarea in vitro, atât în lumea catolică 
cât şi în alte sectoare ale lumii medicale şi juridice, căci GIFT ar putea fi folosită în 
cadrul unei perechi legitime, reducând la minimum manipularea gameţilor şi 
respectând actul conjugal. În acest caz ar trebui prelevate puţine ovule şi intruduse în 
trombe împreună cu spermatozoizii, prelevaţi în timpul sau imediat după actul 
conjugal.  
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Observând aceste criterii, GIFT ar putea constitui – conform unor moralişti – o formă 
de ajutor şi nu de substituire a actului conjugal, având timpi scurţi de rămânere a 
gameţilor în afara organismului, fecundare intracorporală şi nefiind nici o pierdere de 
embrioni.  
 
Instrucţia Donum vitae totuşi nu se pronunţă nici implicit nici explicit faţă de GIFT, 
întrucât noutatea metodei şi modalităţile de execuţie lasă încă dubii care trebuie 
clarificate: GIFT este cauza unei ridicate pierderi de embrioni umani (doar 1/4 din 
sarcinile clinic iniţiate ajung la termen). În practică s-ar putea ajunge uşor la o 
adevărată substituire a actului conjugal.   
 
b) LTOT şi DIPI  
 
Prezentare. LTOT (Low Tube Oocyte Transfer), adică transferul ovocitar în trompa 
proximală, este o tehnică ce se bazează pe transferul ovulelor în trompe sau în uter. 
Ovulele sunt prelevate de la femeie pe cale laparoscopică, după o stimulare 
prealabilă, şi apoi sunt transferate în partea cea mai înaltă a uterului pe cale 
transcervicală sau în partea de jos a trombei (în proximitatea uterului), pe cale 
transabdominală. După aceea cupulul este invitat să aibă un raport conjugal. Dacă 
fecundarea are loc se verifică un implant normal.  
 
LTOT este indicată în următoarele cazuri: ocluzii tubarice bilaterale, aplazie tubarică 
bilaterală, endometriosă uterină, infertilitate feminină idiopatică. Cât priveşte 
rezultatele, studiile arată că procentajul de sarcini obţinute este de aproximativ 30%.   
 
DIPI (Direct Intraperitoneal Insemination) inseminarea direct intraperitoneală, constă 
în transferul de spermă în cavitatea peritoneală feminină în momentul ovulaţiei, cu 
scopul de a facilita întâlnirea cu ovulul. Este indicată mai ales în formele de sterilitate 
idiopatice. Şi în acest caz rezultatele sunt destul de scăzute, 10%. 
 
Evaluarea morală. Atât LTOT cât şi DIPI par să fie un ajutor pentru actul conjugal, 
întrucât nu este disociere între dimensiunea unitivă şi procreativă a actului conjugal 
atunci când prelevarea spermei are loc în legătură cu actul conjugal.  
 
Rămâne însă un dubiu asupra posibilităţii reale de reuşită a celor două metode. Iar în 
perspectiva enciclicii Evangelium vitae trebuie luate în considerare şi aceste 
„procentaje înalte de insucces”. „Aceste tehnici înregistrează procentaje înalte de 
insucces: acest lucru priveşte nu numai fecundarea, ci şi dezvoltarea ulterioară a 
embrionului, expus riscului morţii într-un timp în general foarte scurt” (EV 14). Chiar 
dacă accentul este pus pe tehnicile de fecundare extracorporală cu producerea de 
embrioni in vitro, este vizată în general orice fecundare artificială din cauza acestor 
„procentaje înalte de insucces”.  
 
3) Fecundarea extracorporală  
 
FIVET (fertilizarea in vitro şi transferul embrionului) 
 
Dreptul la „un copil cu orice preţ” este revindecat astăzi şi de persoane singure fie de 
sex masculin cât, mai ales, de sex feminin. Dacă până nu demult teologii, sociologii 
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juriştii luau în discuţie inseminarea artificială, acum aceasta apare mult depăşită de 
procreaţia asistată prin producerea embrionului în eprubetă sau in vitro (FIV). Noile 
tehnologii au răvăşit regulile tradiţionale ale procreaţiei naturale.  
 
Mai complexă decât inseminarea artificială este fecundarea extracorporală prin 
FIVET. 
 
a) Scurt istoric. După experimente reuşite pe animale, în 1963 au început experienţe 
în domeniul uman. În 1965 R.G. Edwards făcea publice rezultatele experienţelor 
sale: „Provocarea majoră a acestei munci stă în perspectiva de fertilizare a ovulelor 
umane… Fertilizarea in vitro este uşoară. În curând vom fi în stare să avem embrioni 
umani în primele faze de dezvoltare. Cantitatea notabilă de ovule care se pot obţine 
dintr-un ovar va putea, în definitiv, permite creşterea embrionilor umani in vitro şi 
chiar controlarea unor dezordini genetice ale omului”. În 1969 Edwards oferea 
publicului datele decisive despre posibilitatea de fertilizare a celulelor germinale 
umane in vitro7. Din 54 de ovule prelevate, conservate în lichid folicular sau în simplu 
câmp de cultură, inseminate cu suspensie de spermatozoizi, 18 au reuşit să fie 
fertilizate. În 1970 şi 1971 acelaşi Edwards şi colaboratorii săi au obţinut succese în 
dezvoltarea embrională in vitro până la faza de blastocist cu 110-116 celule. Mai 
rămânea problema transferării embrionului în femeie. Primul succes a fost al echipei 
profesorului Edward în iulie 1978, când la un spital din Manchester s-a născut Louise 
Brown, primul om conceput prin metoda FIVET. La scurtă distanţă în timp în Australia 
se năştea Candice Reed. Apoi metoda s-a răspândit în multe ţări8. 
 
b) Definiţia – FIVET (Fertilisation in Vitro Embryon Transfer). Cu numele FIVET este 
indicată tehnica orientată spre obţinerea unei sarcini prin întâlnirea in vitro a 
gameţilor masculini şi feminini: embrionul obţinut astfel este transferat în uterul 
femeii.  
 
O precizare: în cazul FIVET este vorba într-adevăr de „fecundare” şi nu de 
„inseminare” artificială. Este o diferenţă clară ce se explică astfel: în cazul inseminării 
artificiale momentul fecundării rămâne în naturalitatea sa, atât cauzală cât şi locală; 
în cazul FIV fecundarea, adică unirea gameţilor, este controlată şi condusă la termen 
in vitro şi pe cale artificială.  
 
Diferite forme de FIVET. În funcţie de provenienţa celulelor germinale se vorbeşte 
despre: 
 

→ FIVET omologă: este tehnica orientată spre obţinerea unei sarcini umane 
prin întâlnirea in vitro a gameţilor masculini şi feminini recoltaţi de la soţii 
din familia care apelează la această metodă şi transferul embrionului în 
uterul soţiei; 

→ FIVET heterologă: este tehnica orientată spre obţinerea unei sarcini umane 
prin întâlnirea in vitro a gameţilor masculini şi feminini recoltaţi cel puţin de 

                                            
7 R. G. EDWARDS – B. D . BAVISTER – P. C. STEPTOE, „Early stages of fertilization in vitro of 
human oocytes matured in vitro” în „Nature”, 221 (1969) 632-635. 
8 Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 
19912, 305-306. 
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la un donator străin soţilor care recurg la această metodă şi transferul 
embrionului în uterul soţiei; 

  
c) Motivele recurgerii la această tehnică. Susţinătorii FIVET-ului se bazează pe faptul 
că multe cazuri de infertilitate feminină şi masculină nu pot fi depăşite altfel; aceasta 
se verifică mai ales în cazurile de „sterilitate de origine tubarică”, în care de fapt 
inseminarea artificială nu este suficientă şi nici nu se mai poate propune, pentru că 
ovulul, netrecând prin trompe, nu poate fi atins de spermă, nici chiar atunci când 
aceasta este introdusă în mod artificial. În aceste cazuri, pentru a ajunge la 
fecundare, este necesară prelevarea ovulului şi fecundarea lui în afara ambientului 
corpului uman şi apoi repunerea în uter.  
 
Cât priveşte terapiile alternative ca: microchirugia tubarică, transplanturile tubarice, 
protezele tubarice, s-a demonstrat că nu au avit succes. Adopţia, care ar fi un 
remediu juridic şi nu medical, este mereu mai puţin posibilă din cauza unui tot mai 
mic număr de copii disponibili să fie adoptaţi9.  
 
E. Sgreccia observă că „o dată cu progresul tehnicilor chirugicale, se poate spera ca 
practicabilă o terapie alternativă în viitor, aşa încât să fie inutilă recurgerea la FIVET, 
care prezintă probleme etico-juridice complexe”10 aşa cum vom vedea. 
 
d) Modul de aplicare. Cei care apelează la FIVET trebuie să facă în prealabil 
examene şi teste de fertilitate atât masculină cât şi feminină, după care se primesc 
indicaţiile, informând soţii cu privire la practicabilitatea tehnicii FIVET-ului fie 
omologă, fie heterologă. Se cere ca femeia să nu fi depăşit 36 de ani. 
 
Investigaţiile pe care trebuie să le suporte femeia sunt următoarele: mai întâi este 
prevăzută laparoscopia pentru a vedea dacă ovarele produc ovocite pentru a le 
capta apoi; este urmărită regularitatea ovulaţiei. Dacă femeia este sterilă, nefiind 
posibilă prelevarea de ovule, se prevede prelevarea de la o donatoare.  
 
Investigaţiile asupra bărbatului privesc lichidul seminal al soţului mai întâi, examinat 
cel puţin de trei ori în diferite laboratoare, dintre care, ultimul este cel unde va avea 
loc FIVET. Este congelată în acest sens o rezervă de spermă pentru cazul în care ar 
interveni dificultăţi în producerea spermei în momentul FIVET. Dacă celulele 
germinale rezultă ca neutilizabile, se pune problema donatorului care trebuie să se 
supună aceloraşi investigaţii.  
 
Se poate vedea astfel cât de uşor se trece de la FIVET omologă la FIVET 
heterologă. Dacă în cazul inseminării artificiale poate exista doar un donator de 
spermă, în cazul FIVET, dacă femeia este sterilă, tehnicile prevăd folosirea unui ovul 
donat; şi este posibilă ori necesară şi donarea unui embrion total străin soţilor.  
 
După aceste investigaţii şi tratamente dacă este cazul, se trece la prelevarea 
gameţilor. Nu totdeauna se aşteaptă ovulaţia spontană – care adesea recere o 
supraveghere a ovarelor prin laparoscopie timp de 8-16 ore – şi atunci se face 
stimularea ovulaţie prin tratament farmacologic, producându-se astfel o ovulaţie 
                                            
9 Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, 306-307. 
10 Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, 307. 
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multiplă în scopul prelevării şi fecundării mai multor ovule, având în vedere 
dificultăţile implantului şi nidării, fapt care are relevanţă etică aşa cum vom vedea. 
Cât priveşte prelevarea spermei se recurge la masturbare de cele mai multe ori şi 
aceasta ridică iarăşi probleme morale, cum am văzut deja.  
 
După ce a fost recoltat ovulul, înainte de a fi fecundat in vitro, rămâne pe teren de 
cultură timp de 5-6 ore. După fecundare rămâne pe acelaşi teren. Deja după 12-24 
ore sunt vizibili pronucleii, apoi începe divizarea celulară: 2 blastomeri la 25-26 ore; 4 
la 26-36 ore; 8 la 26-56 ore. În această fază se trece la transferul embrionului pe cale 
transcervicală şi transuterină. La aproape două săptămâni se face controlul sarcinii 
după care începe monitorizarea. 
 
e) Rezultatele. Cât priveşte procentajul de reuşită trebuie să distingem între 
procentajul de succes datorat recoltării ovocitului matur (95%), fecundării (90%), 
începutului dezvoltării (58,8%) şi sarcinii iniţiale (17,1%) şi ajungerii la termen (6,7%). 
În consecinţă pierderea totală de embrioni este de aproape 93-94%11. 
  
f) Evaluarea etică. FIVET reprezintă astăzi unul dintre punctele de frontieră dintre 
etica medicală, unde ştiinţa şi tehnologia pe de o parte şi etica pe de altă parte se 
întâlnesc într-o confruntare dificilă; este tema cel mai mult dezbătută.  
A primi o persoană înseamnă a o primi „ca persoană”; aceasta presupune un 
„context uman” pentru orice etapă a vieţii sale. Atunci când o familie ştie că este în 
aşteptarea unui copil face pregătirile necesare: caută camera, alege hăinuţele, pune 
în mişcare persoanele care pot colabora şi asista pe cel care se va naşte. Acestea se 
întâmplă în mod spontan în cazul unui copil voit şi aşteptat cu bucurie. Studiile 
medicale despre graviditate au identificat ceea ce înţelepciunea populară sugera 
încă din timpuri străvechi: femeia însărcinată era înconjurată cu o deosebită atenţie, 
iar aceasta avea urmări asupra stării de sănătate psiho-fizică a copilului. 
 
Problema acestui „context uman” se pune şi în cazul folosirii metodelor de fecundare 
artificială: dincolo de „faptul biologic” de a uni „in vitro” gameţii masculini cu cei 
feminini, ce putem spune de „contextul antropologic” în care se află cel care intră pe 
scena existenţei în felul acesta? Există deplin respectat faţă demnitatea persoanei 
sale umane atunci când este făcut să intre în viaţă „fabricat” asemenea celorlalte 
„lucruri”, într-un laborator şi nu în sânul mamei sale, pentru a fi apoi – dacă totul 
decurge bine – transferat în uter cu mari riscuri, căci acest transfer poate să nu 
continuie cu nidarea şi prin urmare se sfârşeşte cu moartea (numită dispersie 
embrională)? Dacă apoi nu merge bine, aşa-numiţii „embrioni supranumerari” sunt 
apoi congelaţi, ceea ce – în termeni de context antropologic – poate fi asemănat cu o 
„închisoare de gheaţă” în care anumite persoane îşi duc o parte din existenţa lor 
pentru a se afla apoi, dacă supravieţuiesc (ceea ce pentru mulţi nu se întâmplă), fie 
în situaţia de a trebuie încercat un nou implant improbabil sau în aceea de a fi 
destinaţi altor uzanţe (experimentare sau pur şi simplu eliminare), situaţii care nu 
sunt de dorit nici unei persoane. Să nu uităm că acest „context antropologic” nu este 
modificat de faptul că indivizii nu sunt conştienţi de ceea ce li se întâmplă. Şi printre 
persoanele adulte, faptul de a ofensa pe unul care nu simte nu este considerat mai 

                                            
11 Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, 307-311. 
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puţin grav decât în cazul când cel în cauză înţelegând ceea ce i se întâmplă ar putea 
să se apere12. 

 
Zece adevăruri despre FIVET 

 
Să le stabilim cu multă simplitate căci este necesar, mai ales pentru că în intervenţiile 
actuale nu se spune totdeauna adevărul sau nu se spune în mod complet. 
Primul: FIVET provoacă totdeauna moartea unui număr important de embrioni umani. 
Pentru a obţine un copil este necesar a sacrifica mulţi dintre fraţii săi. 
Al doilea: aceasta se întâmplă atât în FIVET omolog (în cadrul cuplului), cât şi în 
FIVET heterolog (cu un donator extern de gameţi); din punctul de vedere al copilului, 
nu se face mare diferenţă între a muri „în cadrul familiei” sau în afara ei. 
Al treilea: FIVET determină „producţia” de embrioni în supranumerar care sunt 
congelaţi, folosiţi pentru experimente sau distruşi. 
Al patrulea: chiar dacă toţi embrionii produşi în eprubetă sunt introduşi în corpul 
femeii, ştim cu certitudine că, din 100 doar 3-5 dintre ei se vor naşte, întrucât 
artificialitatea procesului nu garantează ospitalitate normală pentru cel care se va 
naşte. 
Al cincilea: aceste tehnici sunt foarte greu de suportat de corpul mamei, supusă 
hiperstimulării ovarice. 
Al şaselea: în nici o normă a orânduirii noastre umane nu există un „drept la copil”. 
Dorinţa lăudabilă de a avea un copil nu justifică folosirea oricărui mijloc. 
Al şaptelea: totuşi există un drept al oricărui copil de a fi conceput printr-un act de 
iubire al părinţilor săi responsabili, de a se naşte într-o familie normală. De aceea 
este în afara oricărei logici accesul la FIVET al cuplurilor de fapt, homosexualilor, 
celor singuri.  
Al optulea: un stat laic are datoria de a apăra pe toţi cetăţenii săi, în timp ce FIVET 
ucide mii de cetăţeni. O democraţie autentică îi apără pe cei mai slabi de arbitrul celor 
mai puternici, pentru ca legea puterii să fie domolită de forţa legii. 
Al nouălea: FIVET este o afacere de miliarde, şi există un lobby al baronilor care vor 
să legalizeze această tehnică pentru a se îmbogăţi din ce în ce mai mult.  
Al zecelea: catolicii să-şi amintească că pentru Biserica, la care au ales să aparţină, 
orice act care separă procreaţia de unirea conjugală este ilicit în mod grav. Deci nu 
există un FIVET „catolic” sau care „să-i placă papei”. 
Chiar fără acest ultim adevăr, care îi priveşte pe credincioşii catolic, există destule 
motivaţii pentru a reflecta mai profund asupra acestei probleme şi a proceda în 
consecinţă. 
Concluzia este că legea dintr-un adevărat stat laic cu privire la FIVET ar putea avea 
un singur articol: „Este oprită orice tehnică de reproducere umană extracorporală”. O 
lege simplă, dar cine ştie dacă o va vota cineva…13. 
 

 
 
4. Maternitatea substitutivă 
 
a) Prezentare. Cu acest termen generic de mamă înlocuitoare (sau de mamă 
substituită) este indicată o femeie care duce la termen o sarcină în locul altei femei 
cu intenţia de a ceda copilul după naşterea sa. 

                                            
12 Cf. A. PORCARELLI, Per una rinnovata „ecologia del nascere” în http://www.bioetica-
vssp.it/documenti/001119/001119.htm 
13 Cf. M. PALMARO, Quale legge per la fecondazione artificiale? în http://www.bioetica-
vssp.it/documenti/000184/000184.htm 
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Folosirea inseminării artificiale heterologie sau de fecundare in vitro heterologă a 
eliminat necesitatea raporturilor sexuale pentru obţinerea sarcinii.  
 
Există trei modalităţi de a obţine o maternitate substitutivă: 
 
– femeia poate fi însămânţată cu sperma bărbatului din perechea sterilă care a 
comandat maternitatea; 
 
– femeia poate duce înainte o sarcină după transferarea în uter a unui embrion 
obţinut in vitro, care la rândul său poate proveni sau dintr-o unire dintre o ovocelulă a 
femeii însăşi cu sperma unui bărbat a familiei sterile sau dintr-o unire dintre o 
ovocelulă cu sperma unei perechi care a comandat maternitatea (în acest al doilea 
caz se vorbeşte despre mamă purtătoare); 
 
– femeia poate primi în sânul său un embrion conceput în mod normal de perechea 
de soţi care au comandat sarcina dar scos din locul său natural prin spălarea uterină 
(washing-aut). 
 
b) Evaluarea etică. Şi în acest caz problemele etice sunt la fel de complicate ca în 
celelate tehnici de fecundare artificială. 
 
 

„Maternitatea substitutivă este licită din punct de vedere moral? 
Nu, din aceleaşi motive care duc la refuzarea fecundării artificiale 
heterologe: este contrară, de fapt, unităţii căsătoriei şi demnităţii 
procreaţiei umane”.  

 
„Maternitatea substitutivă reprezintă o lipsă obiectivă în faţa obligaţiilor iubirii 
materne, fidelităţii conjugale şi maternităţii responsabile; ofensează demnitatea şi 
dreptul copilului de a fi conceput, purtat în sân, adus pe lume şi educat de proprii 
părinţi; ea instaurează, în detrimentul familiilor, o diviziune între elementele fizice, 
psihice şi moarle care le constituie” (DV II, 3). 
 
(Chinez Isidor, Bioetică – Responsalitatea față de viața umană. Curs pentru 
studenți. Copyright ©, ITRC – Iași 2009). 
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