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  2.2.  Convenţia privind protecţia drepturilor omului şi a 

demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinii (Oviedo, 4 
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II. Argument 

Dreptul la viaţă este unul dintre drepturile fundamentale ale fiinţei 

umane. Acest drept este garantat printr-o serie de documente interne şi 

internaţionale. 

 În aparenţă,  problematica este una simplu de înţeles, iar 

organismelor abilitate le este foarte uşor să observe dacă acest drept al 

persoanei este respectat de către societate, în ansamblul ei, şi de către 

fiecare membru al acesteia, în particular. Mai mult, mergând pe premisa că 

oricine ştie ce înseamnă viaţa, definirea ,,dreptului la viaţă” nu ridică 

probleme. 

 Astfel, în articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite la data de 10 decembrie 1948, se prevede că ,,toate fiinţele umane se 

nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu 

raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul 

fraternităţii”.  

În articolul 3 al aceluiaşi document juridic este stipulat faptul că ,,orice 

fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei 

sale”. 

 Dreptul la viaţă ca drept fundamental al omului  este înscris şi în 

articolul 6 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice, adoptat de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite la data de 16 decembrie 1966, articol în care se prevede că ,,dreptul la 

viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. 

Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar”. 

 Şi în Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, semnată la Roma la data de 4 noiembrie 1950, şi intrată în 

vigoare la data de 3 septembrie 1953, se prevede la punctul 1 al articolului 

2 că ,,dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege”. 
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 Enumerarea documentelor internaţionale în care se face referire la 

protecţia dreptului la viaţă nu este una limitativă, dar deja se pot observa 

anumite aspecte care au generat probleme de interpretare în momentul în 

care statele au făcut aplicarea  acestor texte legale la cazuri practice. 

 În primul rând, în toate aceste documente juridice se vorbeşte despre 

protejarea dreptului la viaţă, dar în niciunul dintre acestea nu se dă o 

definiţie a acestui drept. Existenţa unei astfel de definiţii ar stabili clar şi în 

mod unitar pentru legislaţiile tuturor statelor care sunt limitele dreptului la 

viaţă, în sensul de a se şti când începe şi când se termină viaţa. 

 În al doilea rând, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se 

vorbeşte despre dreptul la viaţă al fiinţei umane, iar în celelalte documente 

enumerate se afirmă protejarea dreptului la viaţă al oricărei persoane.  

Şi acest aspect a generat controverse la nivel internaţional deoarece în 

niciunul dintre aceste instrumente juridice nu se dă o definiţie exactă a 

,,fiinţei umane” sau a ,,persoanei”.  

 În al treilea, dar nu în ultimul rând, o definiţie indirectă a ,,fiinţei 

umane” regăsim în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului deoarece se 

stipulează că fiinţa umană este înzestrată cu raţiune şi conştiinţă, ceea ce ne 

poate duce cu gândul că debutul vieţii este acela al naşterii. Iar de aici 

apare o altă problemă, şi anume dacă acest moment este reprezentat de 

declanşarea procesului naşterii sau de finalizarea acestui proces prin 

tăierea cordonului ombilical. 

 În domeniul juridic este esenţială definirea conceptelor utilizate în 

actele normative pentru a nu se lăsa loc la interpretări eronate ale textelor 

legale sau chiar la abuzuri din partea celor însărcinaţi cu aplicarea legii. 

 Definirea noţiunii de ,,persoană” într-un document internaţional ar 

avea ca scop aplicarea textelor legale la cazuri concrete în mod unitar în 

legislaţiile tuturor statelor care le-ar ratifica. 
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 În schimb, din analiza jurisprudenţei Curţii Europene  a Drepturilor 

Omului, se poate concluziona că ori de câte ori Curtea este solicitată să se 

pronunţe dacă în cazul unui cetăţean al unui anumit stat au fost încălcate 

prevederile articolului 2 din Convenţia pentru protecţia drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale, relative la dreptul la viaţă, aceasta analizează 

temeinic legislaţia în domeniu a statului al cărui cetăţean este cel în cauză şi 

dă o soluţie în consecinţă, adică în concordanţă cu prevederile naţionale. 

 La nivel naţional, protecţia dreptului la viaţă este garantată de 

Constituţie, legea fundamentală a ţării. În articolul 22 din Constituţia 

României1 sunt prevăzute dreptul la viaţă şi dreptul la integritate fizică şi 

psihică astfel: ,,(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi 

psihică ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi 

niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. (3) 

Pedeapsa cu moartea este interzisă”. 

 În strânsă legătură cu aceste prevederi constituţionale sunt şi cele din 

Codul penal al României2.  

Atât dreptul constituţional, cât şi dreptul penal sunt ramuri de drept care 

fac parte din dreptul public. Legătura indisolubilă între aceste două ramuri 

de drept rezidă în aceea că dreptul penal are ca scop protejarea împotriva 

infracţiunilor a unei serii de valori sociale printre care persoana şi 

drepturile şi libertăţile acesteia, după cum este prevăzut în chiar articolul 1 

al Codului penal în vigoare. Or, aceste valori pe care le protejează dreptul 

penal sunt cele înscrise în legea fundamentală a ţării. 

 Stabilirea la nivel internaţional, într-un cadru unitar a definiţiei 

,,dreptului la viaţă”, a limitelor acestuia, precum şi a definiţiei ,,persoanei” 

prezintă o importanţă deosebită şi la nivel naţional. 

                                                           
1 Modificată şi revizuită prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 şi publicată în 

Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003. 

2 Republicat în Monitorul Oficial al României nr. 65 din 16 aprilie 1997. 
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 Deşi considerentele care reflectă importanţa existenţei acestor 

definiţii pentru dreptul penal român sunt numeroase, vom analiza strict pe 

acelea  care se referă la statutul juridic al fătului, în sensul de a i se 

recunoaşte calitatea de persoană din chiar momentul concepţiei sau de la 

naştere, atunci când devine copil, putând dobândi astfel calitatea de 

eventual subiect pasiv al vreunei infracţiuni contra persoanei prevăzute în 

Codul penal. 

 Tema supusă analizei este una importantă şi de extremă actualitate 

având în vedere şi iminenţa intrării în vigoare a Noului Cod penal, 

reprezentat de Legea nr. 286/20093, în care se regăseşte un capitol4 rezervat 

problematicii incriminării agresiunilor asupra fătului, capitol care cuprinde 

două infracţiuni, şi anume: infracţiunea de întrerupere a cursului sarcinii, 

prevăzută în art. 201 Noul Cod penal5, şi infracţiunea de vătămare a fătului, 

prevăzută în art. 202 N.C.P. 

 Aceste două texte legale au rolul de a pune capăt problemelor 

controversate din doctrină şi practica judiciară cu privire la infracţiunea 

de provocare ilegală a avortului, în sensul de a se prevedea legal că femeia 

însărcinată care îşi întrerupe singură cursul sarcinii nu se pedepseşte şi cu 

privire la angajarea răspunderii penale pentru acela care a provocat vreo 

vătămare sau chiar moartea fătului între momentul declanşării procesului 

naşterii şi cel al tăierii cordonului ombilical, situaţie, în principiu lăsată 

în prezent în afara incriminării. 

 Prima controversă  a fost generată de faptul că, anterior Decretului 

nr. 1/1989 prin care avortul a fost dezincriminat, în Codul penal de la 1969 

era incriminată distinct fapta femeii însărcinate de a-şi provoca singură 

întreruperea cursului sarcinii, faptă care nu a mai fost prevăzută ulterior în 

                                                           
3 Privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 510 din 24 iulie 2009. 

4 Este vorba despre capitolul IV, intitulat ,,Agresiuni asupra fătului”, care este parte integrantă a titlului I, 

denumit ,,Infracţiuni contra persoanei”. 

5 În continuare N.C.P. 

 



12 
 

Codul penal în vigoare, atunci când, din cauza numărului mare de avorturi 

efectuate de persoane neautorizate, a fost reincriminată provocarea ilegală 

a avortului, prevăzută în art. 185 Cod penal, prin Legea nr. 140/1996.  

 Cu privire la cea de-a doua problemă controversată, există în doctrina 

penală română două puncte de vedere care stabilesc diferit momentul de 

debut al vieţii umane, ceea ce are consecinţe  asupra incriminării sau nu a 

faptei prezentate mai sus.  

 Astfel, conform unei opinii, momentul de debut al vieţii este 

reprezentat de declanşarea procesului naşterii, situaţie în care orice 

agresiune asupra fătului poate fi încadrată juridic fie într-o infracţiune 

contra vieţii, fie într-una contra integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei.  

 Conform opiniei majoritare, debutul vieţii este marcat de 

desprinderea fătului de corpul mamei prin tăierea cordonului ombilical , 

moment în care acesta este considerat copil, persoană, beneficiind astfel de 

protecţie prin normele de drept penal. Dar perioada cuprinsă între 

declanşarea procesului naşterii şi tăierea cordonului ombilical, în care fătul 

poate fi subiectul  unor agresiuni de orice natură, este lăsată în afara 

incriminării. 

 În legislaţia altor state este fixată o altă limită a debutului vieţii, şi 

anume fie momentul concepţiei, fie momentul atingerii vârstei de şase luni 

de sarcină, moment de la care se consideră că fătul este o persoană 

nenăscută deoarece este considerat viabil, adică apt să ducă o existenţă 

extrauterină. 

 Un  alt aspect demn de relevat şi de clarificat este raportul care se 

formează între dreptul la viaţă al fătului şi dreptul la viaţă privată al 

femeii însărcinate.  

Dreptul la viaţă privată beneficiază la rândul său de protecţie atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional.  
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 Unul dintre elementele componente ale dreptului la viaţă privată este 

acela de a dispune de propriul corp, tradus în ceea ce priveşte femeia 

însărcinată în posibilitatea pe care o are între a duce sau nu sarcina la bun 

sfârşit din diferite considerente. 

 Problematica ce va fi analizată nu se rezumă numai la cele câteva 

aspecte relevate până acum, ci este una mult mai vastă şi deosebit de 

interesantă. 

 În cuprinsul lucrării vor fi prezentate, de asemenea, cazuri din 

practica judiciară, aspecte de drept procesual penal, precum şi aspecte de 

drept comparat. 

 

 

 III.Structura tezei 

Având în vedere tema aleasă spre cercetare, am considerat necesar să 

structurez lucrarea pe cinci capitole precedate de o introducere, după cum 

urmează: capitolul I, intitulat ,,Ocrotirea dreptului la viaţă şi a dreptului la 

viaţă privată”, capitolul al II-lea, denumit ,,Cadrul juridic în plan intern şi 

internaţional în domeniul protecţiei dreptului la viaţă al persoanei”, 

capitolul al III-lea, intitulat ,,Protecţia penală a embrionilor din 

perspectiva evoluţiei biomedicinei”, capitolul IV, denumit ,,Protecţia 

fătului împotriva agresiunilor prin mijloace de drept penal” şi capitolul al 

V-lea, cu titlul ,,Concluzii şi propuneri de lege ferenda”. 

În capitolul I am vorbit despre ocrotirea dreptului la viață și a 

dreptului la viață privată. 

În secțiunea 1 am analizat noțiunile de ,,viață” și de ,,drept la viață” 

din perspectiva elementelor componente ale dreptului la viață și a limitelor 

legale ale dreptului la viață în dreptul penal. 

,,Dreptul” constituie totalitatea regulilor de conduită stabilite sau 

sancţionate de stat și care sunt aduse la îndeplinire prin forţa de 
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constrângere a statului. El a apărut din cele mai vechi timpuri, odată cu 

nevoia de apărare a unor valori sociale și a fost îmbunătăţit continuu de-a 

lungul dezvoltării societăţii umane6. 

Relativ la noţiunea de ,,viaţă”, aceasta comportă mai multe definiţii, 

în funcţie de aria disciplinară în care a fost studiată și analizată, fără ca 

vreuna dintre aceste definiţii să își asume meritul de a fi suficientă, 

completă, de a trata problematica în ansamblul ei multidisciplinar. Aceasta 

se întâmplă deoarece ,,viaţa” a reprezentat și reprezintă obiectul de studiu 

al mai multor domenii, și anume: biologia, filosofia, religia. 

Considerăm că viaţa umană, dincolo de orice definiţie dată acesteia, 

trebuie privită dintr-o dublă perspectivă. În primul rând, viaţa trebuie 

analizată ca un dat al fiinţei umane, iar, în al doilea rând, viaţa trebuie 

înţeleasă ca o valoare socială. 

Prin ,,limitele legale ale dreptului la viaţă al persoanei” înţelegem 

momentul de început al vieţii, adică limita inferioară, și momentul de 

sfârșit al vieţii, adică limita superioară. 

În legislaţia penală românească în vigoare sunt prevăzute într-un 

titlu distinct infracţiunile contra persoanei. Prin aceste incriminări se 

protejează viaţa, integritatea fizică și sănătatea persoanei din momentul în 

care se naște și până în momentul în care survine moartea acesteia pe cale 

naturală, precum și libertatea acesteia și viaţa sexuală. 

Fixarea cu precizie a momentului de început al vieţii are un rol 

crucial în definirea noţiunii de ,,persoană” și în calificarea acesteia ca 

subiect pasiv al unei infracţiuni de omor, spre exemplu. Mai mult, prin 

lămurirea acestei controverse se poate face cu ușurinţă delimitarea clară 

între infracţiunea de omor și infracţiunea de provocare ilegală a avortului, 

prevăzută în art. 185 C.pen. 

                                                           
6  Dreptul, www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/drept/1571.html (ultima accesare: 16 noiembrie 

2011). 

http://www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/drept/1571.html
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Se poate vorbi despre comiterea unei infracţiuni asupra vieţii sau a 

integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei numai dacă subiectul pasiv este 

cel puţin un copil, adică numai după ce procesul nașterii s-a încheiat prin 

tăierea cordonului ombilical și desprinderea fătului de corpul mamei. 

Dar în practica judiciară au fost întâlnite cazuri în care fătul a fost 

vătămat sau chiar ucis între momentul declanșării procesului nașterii și 

finalizarea acestuia, ipoteză care, prin prisma acestei teorii majoritare, 

rămâne neacoperită din punct de vedere legal. 

Un pas înainte îl reprezintă Noul Cod penal, respectiv Legea nr. 

286/2009, care conţine o nouă incriminare, și anume infracţiunea de 

vătămare a fătului, prevăzută în art. 202 N.C.P.  

Deși în Noul Cod penal, în partea generală, nu se mai regăsește un 

articol dedicat definirii scopului legii penale, totuși putem afirma că 

dreptul penal apără prin mijloacele de care dispune o serie de valori 

constituţionale, printre care și pe acelea inerente persoanei. 

Este vorba despre viaţa, integritatea fizică, sănătatea, libertatea persoanei, 

precum și libertatea și integritatea sexuală ale acesteia. 

Analiza limitelor dreptului la viaţă, drept garantat de Constituţia 

României și protejat prin normele dreptului penal, nu se poate realiza 

separând cele două noţiuni, respectiv ,,drept la viaţă” și ,,persoană”. 

 Deși în documentele internaţionale este prevăzută apărarea dreptului 

la viaţă al persoanei, în niciunul dintre acestea nu se dă vreo definiţie a 

termenilor. Aceeași situaţie se regăsește și pe plan naţional. 

În Codul penal în vigoare regăsim noţiunea de ,,persoană”, deși 

nedefinită, dar nu și pe aceea de ,,făt”. În Noul Cod penal întâlnim și 

noţiunea de ,,făt”, noţiune care nu beneficiază nici ea de o definiţie. 
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Momentul de instalare a vieţii extrauterine are drept criteriu de 

recunoaștere apariţia respiraţiei pulmonare cu modificările macro și 

microscopice caracteristice la acest nivel7.      

 Afirmăm că viaţa intrauterină apare la momentul concepţiei, dar 

aceasta beneficiază de protecţia dreptului penal din momentul în care 

embrionul devine făt, adică din cea de-a opta săptămână de sarcină.  

Ca și în domeniul dreptului civil, considerăm că și în domeniul 

dreptului penal se conferă protecţie dreptului la viaţă al fătului, dar acesta 

nu este o persoană, ci are potențialitatea de a deveni una din momentul 

nașterii sale. 

Fătul este, așadar, fiinţa umană începând cu sfârșitul celei de-a opta 

săptămâni de sarcină și până la expulzarea sa ca parte a procesului 

nașterii, aceasta din urmă marcând începutul vieţii extrauterine, 

independente a copilului nou-născut. 

Cercetările recente în domeniul medical au evidenţiat faptul că fătul 

este capabil sa simtă durere începând cu a opta săptămână de sarcină 

deoarece din acest moment talamusul8  începe să funcţioneze, preluând 

impulsul durerii de la nervii senzoriali și dând comanda respectivului loc 

afectat de durere să reacţioneze. 

Înainte de această perioadă fătul nu simte durere. Din considerentele 

expuse mai sus, considerăm oportună  de lege ferenda reducerea la opt 

săptămâni a vârstei sarcinii până la care să se admită din punctul de 

vedere al dreptului penal producerea avortului la cerere în mod legal, 

fără ca acesta să fie necesar din punct de vedere terapeutic. 

Considerăm oportună prevederea de lege ferenda în legislaţia penală 

românească a definiţiei ,,persoanei”, astfel: ,,persoana” este ființa umană 

                                                           
7 Dan Dermengiu și colaboratorii, Curs xerografiat de medicină legală, București, 2001, p. 131-132, citaţi de 

George Antoniu, op. cit., p. 14. 
8 Talamusul este o structură a creierului care participă la recepța informațiilor nervoase. Documentare 

realizată în limba română utilizând site-ul: www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/talamus_5103 

(ultima accesare: 18 noiembrie 2011). 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/talamus_5103
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din momentul expulzării sale ca parte a procesului nașterii și până la 

încetarea sa din viață, precum și a definiţiei noţiunilor de ,,făt” și ,,viaţă 

intrauterină”, după cum urmează: prin ,,făt” înţelegem produsul de 

concepţie de la sfârșitul celei de-a opta săptămâni de sarcină și până la 

expulzarea sa ca parte a procesului nașterii, urmând ca după acest moment 

al expulzării fătul să devină copil, iar prin ,,viaţă intrauterină” înţelegem 

perioada de timp dintre momentul concepţiei și expulzarea fătului ca parte 

a procesului nașterii. 

În secțiunea a doua am făcut o analiză a dreptului la viață privată din 

perspectiva elementelor sale componente și cu referire la raportul dintre 

dreptul la viață al fătului și dreptul femeii însărcinate de a dispune de 

propriul corp. 

În secțiunea a treia am prezentat alte aspecte relative la femeia 

însărcinată și la făt, cu precădere situația mamei surogat, a embrionilor 

criogenați și a statutului fătului în common-law. 

Capitolul al II-lea cuprinde o analiză detaliată a cadrului juridic în 

plan intern și internațional în domeniul protecției dreptului la viață al 

persoanei. 

Secțiunea 1 este dedicată prezentării documentelor interne care 

conferă protecție dreptului la viață al persoanei. Sunt analizate pe rând 

Constituția țării, Codul civil și Codul penal, în evoluția lor de-a lungul 

timpului, observându-se astfel diferențele de reglementare și optica 

legiuitorului în funcție de evoluția societății. 

În secțiunea a doua sunt analizate amănunțit documentele 

internaționale care conferă protecție dreptului la viață al persoanei, 

documente care au fost ratificate de către România și care au fost transpuse 

în legislația internă. 

Capitolul al III-lea al lucrării este dedicat analizei protecției penale a 

embrionilor din perspectiva evoluției biomedicinei. 
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În secțiunea 1 am oferit câteva precizări esențiale și concise cu privire 

la procrearea asistată medical și la experimentele care pot fi realizate pe 

embrioni. Aceste informații sunt necesare pentru a putea înțelege 

mecanismul în care dispozițiile de drept penal operează în scopul de a 

proteja embrionul de orice acțiune ilegală efectuată asupra lui. 

Progresele înregistrate în domeniul biologiei şi în cel al medicinei au 

avut un rol crucial în asigurarea posibilităţii cuplurilor infertile de a avea 

descendenţi, precum şi în dezvoltarea unor noi metode de tratament 

pentru vindecarea anumitor boli9. 

Biomedicina se înfăţişează ca un domeniu interdisciplinar 

fundamentat pe transferul de principii teoretice şi metodologice între 

biologie şi medicină10. 

Dezvoltarea tehnologiilor de reproducere a generat o serie de 

controverse relative la valoarea vieţii umane, pornind de la ideea dacă un 

copil cu malformaţii sau suferind de o anumită boală are dreptul de a se 

naşte sau nu. Controversele au apărut pe fondul exemplelor oferite de-a 

lungul istoriei de către anumite popoare, cum au fost spartanii, care 

considerau că este chiar o datorie faptul de a ucide pe cei slabi sau pe copiii 

prezentând un anumit handicap11.  

 Există mai multe tehnici utilizate 12  pentru procrearea asistată 

medical, printre care enumerăm: inseminarea artificială, care este cea mai 

veche tehnică folosită şi fertilizarea artificială urmată de implantarea 

                                                           
9 Celulele stem sunt utilizate cu succes în tratarea diferitelor afecţiuni şi dizabilităţi, precum: boala 

Parkinson, scleroza multiplă amiotrofică, leziuni ale măduvei spinării, boli cardiovasculare, diabet, artrită 

etc. Documentare realizată în limba română utilizând site-ul 

http://www.sfatulmedicului.ro/Diverse/afectiuni-tratate-cu-celule-stem_7118   (ultima accesare: 28 mai 

2013). 
10 Biomedicina, http://dexonline.ro/definitie/biomedicin%C4%83 (ultima accesare: 28 mai 2013). 
11 Calitatea vieţii - http://www.culturavietii.ro/2011/12/10/bioetica-pe-intelesul-tuturor-articol-introductiv/  

(ultima accesare: 10 iulie 2013). 
12 Nora Andreea Daghie, Daniel Marian Iorga, Procrearea asistată medical - actualităţi şi perspective, Dreptul 

nr. 3/2010, p. 83. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Diverse/afectiuni-tratate-cu-celule-stem_7118
http://dexonline.ro/definitie/biomedicin%C4%83
http://www.culturavietii.ro/2011/12/10/bioetica-pe-intelesul-tuturor-articol-introductiv/
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embrionului în uter prin metoda in vitro, care datează din 197813, şi prin 

metoda injectării intracitoplasmatice de spermă14. 

 Progresul ştiinţific înregistrat în acest domeniu nu se rezumă numai 

la procrearea asistată medical, ci are implicaţii şi în sfera efectuării de 

experimente pe embrioni. 

 Din sfera experimentelor efectuate pe embrioni ne vom concentra 

atenţia pe câteva dintre acestea, şi anume: ingineria genetică, celulele stem, 

clonarea şi diagnosticul genetic preimplantator. 

 ,,Tehnologiile genetice sau ingineria genetică reprezintă un set de 

manopere ştiinţifice de izolare, modificare, multiplicare şi recombinare 

genetică a diferitelor organisme care nu există în natură, numite organisme 

transgenice15”. 

 Un alt tip de cercetare care poate avea incidenţă asupra embrionilor 

este cel reprezentat de celulele stem. Acestea au capacitatea de a se divide 

succesiv, nelimitat şi nediferenţiat astfel încât să se ajungă la obţinerea unor 

culturi de celule bine diferenţiate, cu rol în tratarea unor boli 

degenerative16. 

 Un aspect de noutate este reprezentat de descoperirea celulelor 

stem amniotice sau placentare, care pot fi obţinute fără a se distruge un 

embrion şi care pot fi utilizate la dezvoltarea unor tipuri variate de celule. 

                                                           
13  Fertilizarea artificială http://www.cite-sciences.fr/en/lexique/definition/c/1248117916455/-

/p/1239026795199/  (ultima accesare: 28 mai 2013). 
14  Injectarea intracitoplasmatică de spermă http://www.cite-

sciences.fr/en/lexique/definition/c/1248117916185/-/p/1239026795199/  (ultima accesare: 28 mai 2013). 
15 Wan Ho citat de F. Capra în Conexiuni ascunse, Editura Tehnică, 2000, p. 254, citat de V. Astărăstoaie şi 

O. Stoica în Genetica versus Bioetica, Editura Polirom. 2002, p. 17 citaţi de Gh. Scripcaru, A. Ciucă, C. 

Scripcaru, L. Isac, Manipulările genetice şi implicaţiile lor juridice, în Revista Română de Bioetică, vol. 3, nr. 2, 

aprilie-iunie 2005, p. 19. A se vedea şi Gh. Scripcaru, A. Ciucă, V. Astărăstoaie, C. Scripcaru, Bioetica, 

ştiinţele vieţii şi drepturile omului, Editura Polirom, Bucureşti, 1998, p. 74-78. 
16 L. Ciochină, C. Iftime, op. cit.,p. 87. 

http://www.cite-sciences.fr/en/lexique/definition/c/1248117916455/-/p/1239026795199/
http://www.cite-sciences.fr/en/lexique/definition/c/1248117916455/-/p/1239026795199/
http://www.cite-sciences.fr/en/lexique/definition/c/1248117916185/-/p/1239026795199/
http://www.cite-sciences.fr/en/lexique/definition/c/1248117916185/-/p/1239026795199/


20 
 

Dezavantajul acestora este că, spre deosebire de celulele embrionare, nu se 

pot reproduce la infinit17. 

 Secțiunea a doua este dedicată analizei instrumentelor legale la nivel 

internațional, instrumente prin care se oferă protecție embrionilor, iar în 

secțiunea a treia am procedat la o prezentare detaliată a situației existente 

la nivel național cu privire la aspectele precizate mai sus. 

 Analizând toate actele normative considerate importante în domeniu, 

am ajuns la concluzia că legiuitorul a progresat constant în efortul de 

asigurare a unei protecţii penale a embrionului din perspectiva 

biomedicinii prin includerea în legile speciale  care reglementează diferite 

aspecte ale vieţii sociale a unor dispoziţii penale cu eficienţă în domeniu. 

 Un alt punct forte din această perspectivă este şi adoptarea Legii nr. 

18/1995 18  privind aderarea României la Statutul Centrului Internaţional 

pentru Inginerie Genetică şi Biotehnologie de la Trieste, din Italia, adoptat 

la Madrid la 13 septembrie 1983. 

 Tehnicile de procreare asistată medical, precum şi multitudinea de 

experimente care se pot face pe embrioni cunosc o evoluţie rapidă datorită 

descoperirilor ştiinţifice din domeniul medical, motiv pentru care 

considerăm că este nevoie de protecţia prin mijloacele de drept penal a 

tuturor acestor aspecte împotriva oricăror abuzuri. 

 Deoarece legislaţia românească nu cuprinde dispoziţii penale cu 

privire la manipularea genetică şi, implicit, a creării ilegale de embrioni 

umani şi a clonării şi pentru că Legea nr. 301/200419 privind Codul penal, 

care conţinea astfel de prevederi, nu a intrat niciodată în vigoare şi este 

abrogată de art. 446 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, propunem 

                                                           
17  Clonarea, http://clonarea.wikispaces.com/Clonarea+terapeutica+(clonarea+biochimica)  (ultima 

accesare: 4 iunie 2013). 
18 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 46 din 10 martie 1995. 
19 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 575 din 29 iunie 2004, în prezent abrogată prin art. 446 

din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 510 din 24 

iulie 2009. 

http://clonarea.wikispaces.com/Clonarea+terapeutica+(clonarea+biochimica)
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de lege ferenda, introducerea în Codul penal în vigoare, precum şi în noul 

Cod penal a unor dispoziţii care să incrimineze alterarea genotipului, 

utilizarea periculoasă a ingineriei genetice, precum şi crearea ilegală de 

embrioni umani şi clonarea reproductivă, după modelul Legii nr. 

301/2004, după cum urmează: ,,Alterarea genotipului uman, cu intenţie, în 

orice mod, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani; utilizarea ingineriei 

genetice pentru a produce arme biologice sau alte arme de exterminare în 

masă se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor 

drepturi; crearea de embrioni umani în alte scopuri decât procreaţia se 

pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 

drepturi; cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi crearea, prin clonare, a 

unei fiinţe umane genetic identice unei alte fiinţe umane, vii sau moarte; 

tentativa se pedepeşte”. 

 Oportunitatea acestei propuneri de lege ferenda este susţinută şi de 

necesitatea armonizării legislaţiei penale româneşti cu cea de la nivel 

european, asigurându-ne astfel un instrument juridic comun de lucru în 

lupta împotriva oricăror acţiuni ilicite în domeniul supus analizei. 

 Secțiunea a patra și ultima a acestui capitol cuprinde referiri la 

legislația unor state cu lungă tradiție în protejarea embrionilor prin 

mijloace de drept penal, precum: Franța, Spania și Georgia. 

 Capitolul al IV-lea este dedicat analizei problematicii protecției 

fătului împotriva agresiunilor prin mijloace de drept penal. 

 Fiecare dintre cele trei secțiuni ale capitolului în discuție este 

rezervată analizei câte unei infracțiuni cu incidență în domeniu, infracțiuni 

cuprinse fie în Codul penal în vigoare, fie în noul Cod penal. La fiecare 

infracțiune analizată am expus și aspecte de drept procesual penal, precum 

și aspecte de drept comparat din legislația relevantă în domeniu, dar și 

multe cazuri controversate din practica judiciară. 
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 În secțiunea 1 este prezentată detaliat infracțiunea de provocare 

ilegală a avortului, prevăzută în art. 185 C.pen. în vigoare, sub aspectul 

conținutului legal, dar și al conținutului constitutiv. 

 Faptul că legiuitorul a statuat că medicul care întrerupe cursul 

sarcinii în condiţiile prevăzute în alin. (6) al art. 185 C.pen. în vigoare nu se 

pedepsește, ne duce cu gândul la ideea că aceste prevederi constituie cauze 

de nepedepsire. Aceasta se traduce din punct de vedere legal prin aceea că 

deși fapta medicului rămâne infracţiune, acesta nu va fi pedepsit. 

 Or, pe bună dreptate, s-a argumentat în doctrină 20  că avortul 

terapeutic este, de fapt, o cauză justificativă. Incidenţa acesteia are drept 

efect inexistenţa infracţiunii.  

 Discuţiile purtate în literatura de specialitate pe marginea acestui 

subiect și-au găsit și consacrare legală în cuprinsul noului Cod penal. 

 Astfel, legiuitorul noului Cod penal a prevăzut în art. 201 alin. (6) că 

,,nu constituie infracţiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic 

efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta 

sarcinii de douăzeci și patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a 

cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului”. 

 Efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanţilor, după 

cum se prevede în art. 18 alin. (2) N.C.P. 

 Un  alt aspect deosebit de interesant este acela al ,,avortului etic”.

 Sintagma ,,avort etic” reprezintă întreruperea cursului sarcinii  

rezultate dintr-o faptă penală, precum violul, incestul și actul sexual cu un 

minor21. 

 Suntem de acord cu un punct de vedere22 exprimat recent în doctrină 

potrivit căruia avortul etic ar trebui să beneficieze de o reglementare 

autonomă în Codul penal prin introducerea unei noi cauze justificative, 

                                                           
20 D.A. Șerban, op. cit., p. 133. 
21 Pentru detalii a se vedea D.A. Șerban, op. cit., p. 177-120. 
22Pentru detalii a se vedea  D.A. Șerban, op. cit., p. 116-141. 
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deoarece nu trebuie să existe identitate între noţiunea de ,,avort etic” și 

cea de ,,avort terapeutic”. Cel mai important argument indicat în doctrină 

a fost cel relativ la limitele temporale ale avortului etic. 

Infracţiunea de provocare ilegală a avortului se consumă în 

momentul în care se produce urmarea imediată reprezentată de un rezultat 

concret, și anume întreruperea cursul sarcinii, indiferent dacă produsul de 

concepţie este expulzat sau nu. 

Într-o speţă 23  s-a considerat, opinie cu care suntem de acord, că 

încercarea de a efectua întreruperea cursului sarcinii unei femei, fără 

respectarea condiţiilor legale, în două zile distincte, fapt care a dus la 

decesul victimei, reprezintă o infracţiune unică de provocare ilegală a 

avortului, prevăzută în art. 185 alin. (3) C.pen., activitatea infracţională 

caracterizând unitatea naturală de infracţiune, iar nu o infracţiune în formă 

continuată în sensul art. 42 alin. (2) C.pen. 

Încercarea în mod repetitiv și la intervale scurte de timp de a 

întrerupe cursul aceleiași sarcini soldată cu decesul femeii însărcinate ca 

urmare a manoperelor avortive efectuate caracterizează o infracţiune unică, 

în formă consumată, de provocare ilegală a avortului, prevăzută în art. 185 

C.pen., și nu o pluralitate de tentative de provocare ilegală a avortului și o 

infracţiune consumată de provocare ilegală a avortului, în concurs real24.  

 Analizând legislația altor state am observat un aspect inedit existent 

în Codul penal turc raportat la Codul penal român, și anume prevederea 

expresă a nepedepsirii avortului etic, adică a întreruperii cursului unei 

sarcini rezultate dintr-o infracţiune, cu condiţia ca sarcina să nu depășească 

20 de săptămâni, să se efectueze cu consimţământul femeii însărcinate și de 

către medici de specialitate din spital. 

                                                           
23 V. Dobrinoiu, op. cit., p. 157. 
24 V. Dobrinoiu, op. cit., p. 157. 
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 Propunem de lege ferenda ca și în legislaţia penală română să existe 

o prevedere similară relativă la nepedepsirea avortului etic deoarece 

astfel nu ar mai exista puncte de vedere diferite cu privire la considerarea 

sau nu a avortului etic ca și o formă a avortului terapeutic, expres prevăzut 

în textul legal. 

 În secțiunea a doua am prezentat infracțiunea de întrerupere a 

cursului sarcinii, prevăzută în art. 201 din noul Cod penal și, deoarece 

aceasta are corespondent în Codul penal în vigoare infracțiunea de la art. 

185 C.pen., am considerat oportună analiza comparativă a celor două texte 

legale.  

 O primă observaţie poate fi făcută relativ la denumirea marginală a 

infracţiunii. Astfel, în Codul penal în vigoare, legiuitorul a prevăzut 

infracţiunea de provocare ilegală a avortului. Interpretând per a contrario 

putem afirma că există situaţii în care provocarea avortului se face în mod 

legal, fapta nefiind de natură penală.  Acelaşi raţionament îl putem aplica şi 

în cazul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută în art. 

189 C.pen., infracţiune care şi-a păstrat aceeaşi denumire marginală şi în 

cuprinsul noului Cod penal. Legiuitorul a incriminat lipsirea de libertate în 

mod ilegal deoarece există situaţii în care lipsirea de libertate a unei 

persoane se poate face în mod legal. În noul Cod penal este incriminată 

întreruperea cursului sarcinii. Deoarece din această denumire marginală 

lipseşte termenul de ,,ilegal”, rezultă că orice întrerupere a cursului sarcinii 

constituie infracţiune. Or, această ipoteză este infirmată chiar de către 

textul legal de la art. 201 alin. (6) N.C.P., unde se prevede că: ,,Nu 

constituie infracţiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic 

efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta 

sarcinii de douăzeci şi patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a 

cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului”. Din 

acest motiv, propunem de lege ferenda ca denumirea marginală a 
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infracţiunii prevăzute în art. 201 N.C.P. să  fie modificată, în sensul 

introducerii termenului de ,,ilegală”, cu referire la întreruperea cursului 

sarcinii. 

În alin. (6) al art. 185  C.pen. sunt prevăzute trei cauze de nepedepsire 

a medicului care efectuează întreruperea cursului sarcinii. În alin. (6) al art. 

201 N.C.P. sunt expuse două situaţii în care faptele nu constituie 

infracţiune. Aceasta este o modificare de esenţă. Prima situaţie se referă la 

întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de către un medic 

de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci şi 

patru de săptămâni.  

În cea de-a doua situaţie, nu constituie infracţiune întreruperea 

ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al 

fătului. Interesant este de văzut de ce legiuitorul a luat ca reper această 

vârstă a sarcinii. Considerăm că se prevede astfel deoarece după douăzeci 

şi patru de săptămâni fătul este capabil de viaţă extrauterină. Fătul, 

începând cu a douăzeci şi doua săptămână de sarcină, se poate naşte, 

având în vedere că noile tehnologii medicale îi asigură supravieţuirea în 

afara uterului, la această vârstă25. La 24 de săptămâni, fătul cântăreşte 

aproximativ 780-1000 de grame şi măsoară circa 28-30 cm. Fătul exersează 

respiraţia inhalând lichid amniotic în plămâni şi a adoptat un ritm de viaţă 

cu perioade de veghe de până la opt ore, restul timpului fiind rezervat 

somnului26. Un argument în plus regăsit în textul de lege este şi cel relativ 

la prevederea ,,interesului fătului”.  

Un element de noutate în viitoarea legislaţie este alin. (7) al art. 201 

N.C.P., care nu are corespondent în actuala reglementare. În art. 201 alin. 

(7) N.C.P. se prevede că: ,,nu se pedepseşte femeia însărcinată care îşi 

întrerupe cursul sarcinii”. Autorii noului Cod penal au avut drept sursă de 

inspiraţie art. 245 Cod penal norvegian. În Expunerea de motive la noul 
                                                           
25 Larisa Ciochină, Constantin Iftime, op. cit., p. 21. 
26 Larisa Ciochină, Constantin Iftime, op. cit., p. 21.   
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Cod penal se afirmă că precizarea în mod explicit a nepedepsirii femeii 

însărcinate care comite întreruperea cursului sarcinii pune capăt discuţiilor 

din doctrină în jurul acestei probleme. Fapta comisă de către femeia 

însărcinată constituie infracţiune, cu toate consecinţele care decurg de aici 

în planul participaţiei penale, renunţându-se la sancţionarea acesteia.  

Considerăm oportună şi propunem de lege ferenda introducerea pe 

viitor în legislaţia noastră a obligativităţii consilierii femeii însărcinate, 

deoarece în acest fel s-ar reduce numărul avorturilor şi s-ar proteja mult 

mai eficient fătul împotriva agresiunilor. 

 În secțiunea a treia a acestui capitol am făcut analiza infracțiunii de 

vătămare a fătului, prevăzută în art. 202 din noul Cod penal, surprinzând 

și căutând să ofer o soluție tuturor controverselor existente deja în doctrină 

relative la acest aspect. 

După cum s-a afirmat în literatura de specialitate27, obiectul juridic 

al infracţiunii de întrerupere a cursului sarcinii îl reprezintă relaţiile 

sociale care apar și se dezvoltă cu privire la protejarea vieţii intrauterine a 

fătului și a vieţii, integrităţii corporale și sănătăţii femeii însărcinate”. 

Conform art. 202 N.C.P., vătămarea fătului poate avea loc fie în 

timpul nașterii28, fie în timpul sarcinii29, iar în această ultimă ipoteză, având 

                                                           
27  Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol şi Virgil 

Rămureanu, op. cit., vol. I, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 70, citaţi de P. Dungan, 

T. Medeanu, V. Paşca, op. cit., p. 114; în acelaşi sens, V. Dobrinoiu, op. cit., R.R.D. nr. 2/1970, p. 108-112, 

citat de V. Dobrinoiu, N. Neagu, op. cit.,  p. 79, T. Avrigeanu, Provocarea ilegală a avortului, R.D.P. nr. 

2/1997, p. 30, citat de A. Boroi, op. cit., p. 90, I. Pascu, M. Gorunescu, op. cit., p. 150.  
28 Ca exemple de vătămări ale fătului în timpul naşterii putem aminti producerea unui traumatism 

cranian cunoscut drept ,,sindromul copilului scuturat”, în momentul în care medicul sau personalul care 

asistă naşterea îl scapă din mână în momentul naşterii sau nu îi susţine capul, gâtul bebeluşului nefiind 

destul de puternic pentru a ţine capul drept. În această ipoteză se produce o contuzie a creierului care 

poate cauza ulterior copilului probleme de natură senzorială precum orbirea sau surditatea, precum şi 

retard în dezvoltare, retard mintal sau paralizie cerebrală. Documentare realizată în limba franceză 

utilizând site-ul: http://www.edukeo.net/blessures-accouchement-a03835674.htm  (ultima accesare: 29 

martie 2013). Un alt exemplu este cel reprezentat de utilizarea incorectă a forcepsului în timpul naşterii, 

care conduce la cauzarea a aproximativ 67-91% dintre traumatismele suferite în timpul naşterii, inclusiv 

la paralizia facială. Documentare realizată în limba franceză utilizând site-ul: 

http://www.edukeo.net/paralysie-traumatismes-a03650110.htm  (ultima accesare: 29 martie 2013). Un alt 

http://www.edukeo.net/blessures-accouchement-a03835674.htm
http://www.edukeo.net/paralysie-traumatismes-a03650110.htm%20u.a
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în vedere legătura strânsă între făt și femeia însărcinată, vătămarea 

primului are efecte și asupra integrităţii corporale sau sănătăţii acesteia din 

urmă. 

Considerăm că prin incriminarea faptei de vătămare a fătului nu s-a 

dorit protejarea, în subsidiar, și a integrităţii corporale și a sănătăţii femeii 

însărcinate. 

Însă suntem de părere că ori de câte ori vătămarea fătului are efecte 

negative și asupra integrităţii corporale sau sănătăţii femeii însărcinate, 

atunci în sarcina subiectului activ se vor reţine infracţiunea de vătămare a 

fătului și o infracţiune de loviri sau alte violenţe sau de vătămare corporală, 

dup caz, al cărei subiect pasiv este mama fătului, aflate în concurs ideal.  

Este foarte important de precizat că în ipoteza în care sarcina este 

gemelară sau multiplă, iar subiectul activ știe acest lucru, fiecare făt în 

parte va fi considerat subiect pasiv la o infracţiune distinctă de vătămare 

a fătului, iar în sarcina subiectului activ se vor reţine în concurs atâtea 

infracţiuni de vătămare a fătului câţi feţi sunt. 

În descrierea elementului material al infracţiunii legiuitorul utilizează 

noţiunea de ,,vătămare”, fără însă a-i da vreo definiţie, nici în cuprinsul 

                                                                                                                                                                                           
exemplu este cel în care medicul sau personalul medical care asistă naşterea obturează din neglijenţă 

cordonul ombilical şi blochează astfel pentru o anumită perioadă de timp (câteva minute) alimentarea 

fătului cu oxigen, situaţie care a dus la paralizia cerebrală a copilului nou-născut. Documentare realizată 

în limba franceză utilizând site-ul: http://www.weitzlux.com/Accidents-Lors-de-la-

Naissance_1897337.html   (ultima accesare: 29 martie 2013). 
29  Ca exemple de vătămări ale fătului produse în timpul sarcinii putem aminti următoarele: 

,,desprinderea placentei ca urmare a unui traumatism suferit de femeia însărcinată, situaţie în care în 30% 

din cazuri se produce moartea fătului şi în 1% din cazuri moartea femeii însărcinate; inhalarea de 

monoxid de carbon de către femeia însărcinată, care poate cauza sechele somatice şi neurologice fătului 

sau chiar moartea acestuia deoarece fătul este cu 10-15% mai sensibil decât mama la dioxidul de carbon 

din cauza hemoglobinei fetale; dacă femeia însărcinată suferă arsuri pe mai mult de 30% din suprafaţa 

corpului, există un risc ridicat de moarte a fătului în următoarele 5 zile ulterioare evenimentul survenit; 

dacă mama se electrocutează, fătul este supus unor riscuri foarte mari de a fi rănit deoarece bazinul 

femeii însărcinate se află în drumul pe care îl urmează curentul electric de la mână la picior”. 

Documentare realizată  în limba franceză utilizând site-ul : www.urgences-

serveur.fr/.../trauma_grossesse... (ultima accesare: 29 martie 2013). 

http://www.weitzlux.com/Accidents-Lors-de-la-Naissance_1897337.html
http://www.weitzlux.com/Accidents-Lors-de-la-Naissance_1897337.html
http://www.urgences-serveur.fr/.../trauma_grossesse
http://www.urgences-serveur.fr/.../trauma_grossesse
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articolului, nici în titlul destinat explicării anumitor termeni sau expresii 

din finalul părţii generale a codului penal în discuţie. 

Prin sintagma ,,vătămarea fătului” se înţelege orice acţiune de lovire 

sau orice altă acţiune violentă prin care se aduce atingere integrităţii 

corporale sau sănătăţii fătului, precum și o inacţiune care are același 

rezultat amintit mai sus. 

Pe lângă existenţa condiţiilor de timp pentru comiterea infracţiunii, 

în varianta descrisă la alin. (4) al art. 202 N.C.P., care este o variantă 

atenuată a infracţiunii în discuţie, mai apare o condiţie care ţine, de data 

aceasta, de persoana subiectului activ, acesta fiind circumstanţiat, și anume 

mama fătului asupra căruia se exercită vătămarea în timpul nașterii. 

Această condiţie de natură personală se referă la ,,existenţa stării de 

tulburare psihică” a mamei care, în timpul nașterii, comite infracţiunea de 

vătămare a fătului, condiţie care, dacă este îndeplinită, alături și de celelalte 

condiţii impuse de lege, determină aplicarea pentru subiectul activ a unui 

tratament sancţionator mai blând, dată fiind starea sa delicată. 

Aceeași sintagmă a fost prevăzută și în cuprinsul art. 200 N.C.P. care 

descrie infracţiunea de ucidere sau vătămare a nou-născutului săvârșită de 

către mamă, în sensul că și cu privire la această infracţiune, dacă mama se 

află în ,,stare de tulburare psihică”, acesteia i se va aplica un tratament 

sancţionator mai blând, cu respectarea bineînţeles și a celorlalte condiţii 

prevăzute de lege. 

Legea penală este de strictă interpretare și aplicare, iar pentru 

eliminarea echivocului din exprimare și în susţinerea explicaţiilor 

doctrinare cu privire la sensul noţiunii în discuţie, propunem de lege 

ferenda completarea sintagmei astfel: ,,stare de tulburare psihică generată 

de sarcină în ansamblul ei”. 

Capitolul al V-lea cuprinde concluziile desprinse din cercetare și 

analiza propunerilor de lege ferenda. 
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http://www.cite-sciences.fr/en/lexique/definition/c/1248117916239/-/p/1239026795199/
http://www.copilul.ro/fertilitate/inseminare-artificiala/In-ce-consta-inseminarea-artificiala-a2555.html
http://www.copilul.ro/fertilitate/inseminare-artificiala/In-ce-consta-inseminarea-artificiala-a2555.html
http://www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/codul-penal-din-1939/929.html
http://www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/codul-penal-din-1939/929.html
http://a1.ro/lifestyle/family/in-romania-o-mama-surogat-costa-10-000-de-euro-cat-de-legala-este-insa-aceasta-afacere.html
http://a1.ro/lifestyle/family/in-romania-o-mama-surogat-costa-10-000-de-euro-cat-de-legala-este-insa-aceasta-afacere.html
http://a1.ro/lifestyle/family/in-romania-o-mama-surogat-costa-10-000-de-euro-cat-de-legala-este-insa-aceasta-afacere.html
http://remerra.blogspot.ro/p/misterele-scolii-zamolxiene.html
http://remerra.blogspot.ro/p/misterele-scolii-zamolxiene.html
http://www.ronvil.com/espanol/case-results/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/crossheading/making-gunpowder-to-commit-offences-and-searching-for-the-same#commentary-c563541
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/crossheading/making-gunpowder-to-commit-offences-and-searching-for-the-same#commentary-c563541
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/crossheading/making-gunpowder-to-commit-offences-and-searching-for-the-same#commentary-c563541
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Ou, morulă, blastocist, zigot și embrion, www.nou-nascuti.ro/planning-

familial/fertilitate/implantatia-produsului-de-conceptie-la-nivelul-uterului-

matern.html 

Persoana, www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/persoana/3214.html 

Plângere penală în cazul copilului cu fractură de femur 

http://stirileprotv.ro/stiri/eveniment/plangere-penala-impotriva-medicilor-

in-cazul-copilului-cu-fractura-de-femur.html 

Politica limitării nașterilor, http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/ar-

trebui-sa-renunte-chinezii-la-politica-limitarii-nasterilor-155257.html 

Proces-verbal al lucrărilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2013/sz021214.pdf; 

http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2013/pv051316.pdf 

Proiect de lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinii care 

încalcă drepturile omului şi demnitatea umană 

http://www.senat.ro/Legis/PDF/2010/10L464FS.pdf 

Promulgare Cod penal, www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/codul-

penal-din-1865/928.html 

Pronucleu, www.medical.news20.ro/word/PRONUCLEU.html 

Protocoalele adiţionale la Convenţia de la Oviedo - 

http://www.sfatulmedicului.ro/Investigatii/testele-genetice-intra-in-

practica-medicala_1321 

Protocolul adiţional privind interzicerea clonării - 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/html/168.htm 

Talamus, www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/talamus_5103 

Tratatul de la Lisabona - 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Lisabona, 

http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_718

50/Forta-juridica-a-Tratatului-de-la-Lisabona.html#axzz2WSm0nkcl 

Tulburare psihică pricinuită de naștere,  

http://ro.scribd.com/doc/24915001/Curs-9-Medicina-Legala 

Vătămarea fătului de către medic, http://www.ronvil.com/espanol/case-

results/ 

Vătămări ale fătului în timpul nașterii, http://www.edukeo.net/blessures-

accouchement-a03835674.htm ; http://www.edukeo.net/paralysie-

http://www.nou-nascuti.ro/planning-familial/fertilitate/implantatia-produsului-de-conceptie-la-nivelul-uterului-matern.html
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http://www.nou-nascuti.ro/planning-familial/fertilitate/implantatia-produsului-de-conceptie-la-nivelul-uterului-matern.html
http://www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/persoana/3214.html
http://stirileprotv.ro/stiri/eveniment/plangere-penala-impotriva-medicilor-in-cazul-copilului-cu-fractura-de-femur.html
http://stirileprotv.ro/stiri/eveniment/plangere-penala-impotriva-medicilor-in-cazul-copilului-cu-fractura-de-femur.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/ar-trebui-sa-renunte-chinezii-la-politica-limitarii-nasterilor-155257.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/ar-trebui-sa-renunte-chinezii-la-politica-limitarii-nasterilor-155257.html
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2013/sz021214.pdf
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2013/pv051316.pdf
http://www.senat.ro/Legis/PDF/2010/10L464FS.pdf
http://www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/codul-penal-din-1865/928.html
http://www.e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/codul-penal-din-1865/928.html
http://www.medical.news20.ro/word/PRONUCLEU.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Investigatii/testele-genetice-intra-in-practica-medicala_1321
http://www.sfatulmedicului.ro/Investigatii/testele-genetice-intra-in-practica-medicala_1321
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/html/168.htm
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/talamus_5103
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Lisabona
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_71850/Forta-juridica-a-Tratatului-de-la-Lisabona.html#axzz2WSm0nkcl
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_71850/Forta-juridica-a-Tratatului-de-la-Lisabona.html#axzz2WSm0nkcl
http://ro.scribd.com/doc/24915001/Curs-9-Medicina-Legala
http://www.ronvil.com/espanol/case-results/
http://www.ronvil.com/espanol/case-results/
http://www.edukeo.net/blessures-accouchement-a03835674.htm
http://www.edukeo.net/blessures-accouchement-a03835674.htm
http://www.edukeo.net/paralysie-traumatismes-a03650110.htm%20u.a
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traumatismes-a03650110.htm  ; http://www.weitzlux.com/Accidents-Lors-

de-la-Naissance_1897337.html 

Vătămări ale fătului produse în timpul sarcinii, www.urgences-

serveur.fr/.../trauma_grossesse... 

Vermis, http://dexonline.ro/definitie/vermis 

Vernix caseosa, : http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/vernix-

caseosa_5397 

Viabilitatea fătului, http://www.sfatulmedicului.ro/Evolutia-

sarcinii/dezvoltarea-fatului-un-miracol_1126 

Viaţa din punct de vedere biologic, www.astrosurf.com/luxorion/exobio-

defvie.htm 
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