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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei  
care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. P.L.-x. 695/2010 
din 22 noiembrie 2010, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru 
interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 
demnitatea umană, înregistrată cu nr.25/756/24 noiembrie 2010. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
          În şedinţa din 15 decembrie 2010, membrii comisiei au examinat proiectul de 
Lege, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
şi, în urma dezbaterilor, au hotărât - cu unanimitate de voturi - să îi acorde aviz 
favorabil, în forma adoptată de Senat, cu amendamentele admise prezentate în 
anexă. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 
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    1 Art. 1 - “Clonarea umană - 
reproducere asexuată, realizată 
prin introducerea de nuclee ale 
unor celule somatice într-un 
ovocit fertilizat sau nefertilizat 
al cărui nucleu a fost îndepărtat 
sau inactivat, în vederea 
producerii unui organism viu - 
aflat în orice stadiu de 
dezvoltare - care are o 
constituţie genetic umană sau 
un genom uman predominant.” 
 

“Clonarea umană - orice metodă 
care conduce la înlocuirea 
materialului genetic nuclear al 
unui ovocit fertilizat sau 
nefertilizat cu materialul genetic 
nuclear al unei celule somatice, în 
vederea producerii unui organism 
viu - aflat în orice stadiu de 
dezvoltare - care are o constituţie 
genetică umană sau conţine, în 
orice proporţie, material genetic 
uman.” 
 

     Din formularea „reproducere asexuată” s-ar putea înţelege 
că definiţia clonării umane se referă doar la clonarea 
reproductivă. Este adevărat că se precizează, ulterior, că este 
vorba despre metode care conduc la obţinerea unui organism 
viu „aflat în orice stadiu de dezvoltare”, nu neapărat 
născut/adult, ceea ce ar trebui să indice acoperirea ca sens, atât 
a clonării reproductive cât şi a celei terapeutice. Totuşi, din 
precauţie ar trebui evitat termenul de „reproducere”. 
     În procesul de clonare nu se introduc mai multe nuclee într-
un ovocit, ci câte unul per ovocit. 
     Textul iniţial nu acoperă toate metodele de clonare din 
celulă somatică. Există tehnici de clonare care presupun 
utilizarea de celule somatice in integrum, nu doar a nucleului. 
     Termenul „predominant” este ambiguu şi trebuie eliminat. 
     Definiţia dată clonării umane nu acoperă clonarea prin 
separaţia embrionului, ci numai clonarea din celulă somatică.  
 

 
2 

 
„Gameţi umani - ovulele şi 
spermatozoizii umani care 
poartă materialul genetic 
feminin, respectiv masculin.” 
 

 
„Gameţi umani - celulele 
reproducătoare umane 
masculine, respectiv feminine, 
aflate în orice stadiu al 
gametogenezei.” 
 

 
„Ovul” se numeşte celula reproducătoare feminină fecundată. 
Până la fecundaţie, ea se numeşte „ovocit”. Or, în clonare se 
folosesc, în principiu, ovocite (de altfel legea specifică aceasta 
într-un paragraf anterior) existând şi posibilitatea utilizării de 
ovule. Formularea din lege ar trebui să acopere toate stadiile 
gametogenezei, pe parcursul căruia tot „gameţi” se numesc, în 



 

toate etapele, doar că „gameţi imaturi”, ca termen generic, la 
care se adaugă termeni specifici pentru fiecare stadiu).  

3 Art. 2. - Sunt interzise şi 
constituie infracţiuni: 
 
„(1) c) Creşterea şi dezvoltarea 
unui embrion uman creat în alt 
mod decât fertilizarea in vitro a 
unui ovul uman cu gameţi 
masculini umani, pentru o 
perioadă mai mare de 14 zile;” 
 

 
 
 
„(1) c) Creşterea şi dezvoltarea 
unui embrion uman obţinut în alt 
mod decât reproducerea naturală 
sau fertilizarea in vitro a unui 
ovocit uman cu gameţi masculini 
umani.” 
 

     Din formularea actuală se poate deduce că se incriminează 
inclusiv reproducerea naturală, dat fiind că şi embrionii umani 
formaţi în urma unei fecundaţii naturale neasistate apar „în alt 
mod decât fertilizarea in vitro”. Totodată, din această formulare 
se înţelege că este permisă „creşterea şi dezvoltarea unui 
embrion uman creat prin fertilizarea in vitro a unui ovul uman 
cu gameţi masculini umani”, aşadar şi a unui produs de clonare 
(care ar corespunde perfect acestei definiţii), cu condiţia să fie 
eutanasiat la termenul recomandat.  
       În plus, celula reproducătoare feminină nefecundată se 
numeşte „ovocit”. Formularea iniţială ar determina o confuzie. 
      Termenul „creat” este nejustificat, actul se referă la 
propagarea vieţii umane şi nu la crearea ei. 
       În ceea ce priveşte limita de 14 zile, aceasta trebuie 
eliminată, pentru a se evita legiferarea altor operaţiuni care 
ridică probleme etico-juridice la fel de mari, în speţă cercetarea 
pe embrion mai mic de 14 zile, fie embrionul creat pentru acest 
scop sau nu. Cercetarea pe embrion mai mic de 14 zile este 
inacceptabilă pentru cei care împărtăşesc principiile morale şi 
etice creştine, întrucât acestea afirmă valoarea universală a 
vieţii umane în orice moment al ei, „de la concepţie şi până la 
moartea naturală”, conform Declaraţiei Universale a 
Demnităţii Umane.  
     Textul trebuie păstrat, deşi, aparent, eliminarea termenului 
de 14 zile îl face redundant faţă de art.1. În fapt, acest paragraf 
nu dublează definiţia clonării, din art 1, cum ar putea părea la 
prima vedere. El acoperă, spre exemplu, clonarea prin separaţia 
embrionului (o gemelaritate artificială, indusă în laborator), 
neacoperită de definiţia clonării umane aşa cum apare ea în art 
1. 



 

4 “(1) d) Creşterea şi dezvoltarea 
unui embrion uman în afara 
corpului unei femei pentru o 
perioadă mai mare de 14 zile.” 
 

„(1) d) Creşterea şi dezvoltarea 
unui embrion uman în afara 
corpului unei femei în orice alt 
scop decât desfăşurarea unei 
proceduri de fertilizare in vitro cu 
intenţia de obţinere a unei sarcini 
purtate de către mama biologică 
a produsului de concepţie.” 

Prezenţa termenului de 14 zile poate crea confuzii, prin aceea 
că ar fi permisă manipularea embrionului uman până la acest 
termen. S-a precizat „mama biologică a produsului de 
concepţie” pentru a elimina dintru început ideea de „mamă 
purtătoare”. 
 

5 “(1) e) „Plasarea unui embrion 
obţinut ilegal în corpul unei 
mame purtătoare.” 
 

“(1) e) Plasarea unui embrion 
obţinut ilegal în corpul unei femei.” 
 

Pentru eliminarea unei noţiuni problematice: „mamă 
purtătoare”, noţiune care nu este definită în nici un fel. 
Considerăm că formularea din textul initial - care sugerează 
implicit că mama purtătoare poate exista atâta vreme cât 
embrionul nu este „obţinut ilegal” - pe lângă complicarea 
inutilă a procesului legislativ, deschide o uşă spre 
instituţionalizarea unei practici utilitariste şi inacceptabile din 
punct de vedere (bio)etic, aceea a „gestaţiei pentru altul”. 
După cum se cunoaşte, nu se poate face disociere între 
maternitatea genetică şi maternitatea uterină fără a se pune în 
discuţie o normă fundamentală de drept, aceea a filiaţiei, 
conform căreia mama este femeia care naşte. 
Legalizată, practica „mamei purtătoare” este însoţită de grave 
consecinţe etico-juridice cum ar fi „turismul reproductiv” (la fel 
de ruşinos ca şi cel sexual), gestaţia remunerată (care preface 
uterul femeilor într-un instrument de producţie, iar copilul într-
o marfă), agravarea stratificării şi antagonismelor sociale. 

6 “(1) f) Comerţul cu embrioni 
umani, prin orice metode sau 
mijloace, pentru obţinerea unui 
folos patrimonial injust.” 
“g). Comerţul cu gameţi umani, 
prin orice metode sau mijloace, 
pentru obţinerea unui folos 

“(1) f) Comerţul cu embrioni 
umani sau cu gameţi umani, prin 
orice metodă sau mijloace.” 
g). - se elimină 

Actul de comerţ presupune în sine „activitate economică de 
valorificare a mărfurilor prin procesul de vânzare-cumpărare; 
negoţ” (cf. DEX, ed. 2002). Formularea propusă de textul 
iniţial implică că ar putea exista şi comerţ licit cu embrioni sau 
gameţi, atunci când folosul patrimonial obţinut ar fi „just”. 
Apreciem că orice tip de comerţ cu embrioni umani sau gameţi 
umani este incompatibil cu demnitatea umană şi cu legislaţia 



 

patrimonial injust.” românească (Constituţia, Codul Civil) şi internaţională (art. 21 
din Convenţia de la Oviedo). 

7 Art. 2 - “(3) Pentru infracţiunile 
prevăzute la literele a) - g) ale 
alineatului (1) tentativa se 
pedepseşte cu pedeapsa 
închisorii de la 6 luni la 2 ani. 
Se consideră tentativă atunci 
când activitatea aptă de a 
determina reproducerea 
asexuată, conform art.1 a fost 
începută, dar nu a putut fi dusă 
până la capăt sau nu a reuşit să 
determine reproducerea 
asexuată.” 
 

„(3) Pentru infracţiunile prevăzute 
la literele a) - g) ale alineatului (1) 
tentativa se pedepseşte cu pedeapsa 
închisorii de la 1 an şi 6 luni la 3 
ani şi 6 luni. Se consideră tentativă 
atunci când activităţile apte de a 
determina clonarea umană, 
conform art. 1, respectiv 
procedurile descrise în art. 2, 
alineatul (1), literele b) – g) au 
fost începute dar nu au putut fi 
duse până la capăt sau nu au 
reuşit să-şi atingă scopul.” 
 

Este necesară aplicarea normei stabilite de art. 21 alin.(2) Cod 
Penal, care reglementează sancţionarea tentativei cu o pedeapsă 
cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului 
prevăzut de lege pentru infracţiunea consumată. Apreciem ca 
nejustificată, având în vedere că legea protejează valori extrem 
de importante (viaţa şi demnitatea umană) pedepsirea mai 
uşoară decât cea prevăzută prin regula menţionată. 
Termenul de „reproducere asexuată” ar putea reduce sensul 
termenului de „clonare umană” la clonarea reproductivă, cea 
terapeutică rămânând nesancţionabilă. 
În plus, se observă că paragraful detaliază conţinutul tentativei 
doar pentru litera a), clonarea umană, faptele de la b) la g) 
rămânând nedetaliate, deşi sunt diferite de clonare şi ar 
necesita, în consecinţă, detalieri separate.  

 
 


