
 

 

Spre o etică a speciei 
homo sapiens? 

Fundamente normative în era tehnologiilor genetice 
 

Etica speciei se referă la acele norme care trebuie să protejeze integritatea 
speciei umane, dincolo şi înainte chiar de integritatea individului (Habermas, 
2001; Birnbacher, 2006). Necesitatea acestei etici vine din provocările aduse 
de tehnologiile genetice. De la reconfigurarea naturii exterioare s-a ajuns la 
reconfigurarea naturii umane. Intervenţiile tehnologiei genetice vizează astăzi 
chiar integritatea genomului uman şi regimul ontologic al speciei ca atare. Aici 
se nasc întrebări care sunt în zilele noastre din ce în ce mai presante: Până 
unde avem voie să intervenim în natura umană? Sunt acceptabile motivaţii 
care trimit la „cel mai bun start în viaţă” pentru generaţiile viitoare? Există un 
drept al părinţilor de a configura zestrea genetică a propriilor copii? Există o 
datorie a perfecţionării speciei umane? 
 
Workshopul „Spre o etică a speciei homo sapiens?” oferă participanţilor posibi-
litatea de a-şi prezenta şi susţine propriile argumente prin două metode de lu-
cru: 1) Fiecare participant va prezenta un scurt referat (15 min.) pe marginea 
uneia dintre cele trei teme propuse spre discuţie. În total, vor fi 4 referate 
pentru fiecare temă. 2) După expunerea referatelor, va urma, la fiecare secţi-
une, o discuţie de 90 de minute. Materialele oferite spre lectură vor servi ca 
suport pentru discuţii. Participanţii vor primi materialele în format pdf. 
 
Sunt invitaţi să participe studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la specializările 
din filozofie, medicină şi ştiinţele sociale. Vor fi invitaţi 12 participanţi, pe baza 
unei scrisori de intenţie (per email, max. 2 pag.) în care solicitanţii se vor pre-
zenta pe scurt şi vor argumenta de ce sunt interesaţi de această temă. Data 
limită pentru înscrieri: 15 iulie 2008. 
 

Data: 9-10 octombrie 2008 
Locul: Cluj-Napoca, Fundaţia „Colegiul European”, Str. D. Bolintineanu 16 

Contact: Bogdan Olaru, bogdan.olaru@daad-alumni.de 
Ion Copoeru, copoeru@hotmail.com 

 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE  ŞI SOCIALE „GH. ZANE” IAŞI 

ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA IAŞI 
Teodor Codrescu 2, 700481 Iaşi 
+40 232 315 984 

SEMINARUL TRANSDISCIPLINAR PROETICA 
DEPARTAMENTUL DE FILOZOFIE 

UNIV. BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
M. Kogalniceanu 1, 400084 Cluj-Napoca 
http://www.ubbcluj.ro/  

Invitaţie la workshop 
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1. Datoria perfecţionării speciei umane? 

 
• John Harris (2007). Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better 

People, Princeton: Princeton University Press. Cap. 2 “Enhancement Is a Moral 
Duty”: pp. 19-35. 

• Michael Sandel (2007). The Case Against Perfection, Cambridge: Harvard 
University Press. Cap. 3 “Designer Children, Designing Parents”: pp. 45-62. 

• Leon Kass (2003). Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness. 

A Report of The President’s Council on Bioethics, Washington, D.C. Cap. 2.I.C 
“Better Children: Ethical Analysis”: pp. 25-28, 42-55. 

• Julian Savulescu (2001). “Procreative beneficience: Why we should select the best 
children”, Bioethics, 15(5/6): pp. 413-426. 

 

2. Naturalitatea ca temei normativ pentru o etică a speciei umane 

 
• Dieter Birnbacher (2006). Natürlichkeit, Berlin: de Gruyter. Cap. 7. “Natürlichkeit 

als Grenze der Umgestaltung der menschlichen Natur”: pp. 169-190. 

• Kurt Bayertz (2003). “Human Nature: How Normative Might it Be?”, Journal of 

Medicine and Philosophy, 28 (2): pp. 131-150. 

• Jürgen Habermas (2001). Die Zukunft der menschlichen Natur, Frankfurt/Main: 
Suhrkamp. Cap. III. “Die gattungsethische Einbettung der Moral”: pp. 70-79. 

• Wolfgang van den Daele (2000). “Die Natürlichkeit des Menschen als Kriterium und 
Schranke technischer Eingriffe”, WechselWirkung 103/104 (Juni/August). Sursa: 
http://www.pbosetti.de/ww-archiv/beitraege/d-1/daele_103.htm. 

 

3. Crossing borders: ingineria transgenică – „After this human 
ear is removed, the mouse will remain healthy.”  

 
• Nicholas Agar (2007). “Whereto Transhumanism? The Literature Reaches a Critical 

Mass,” Hastings Center Report 37(3): pp. 12-17. 

• Langdon Winner (2005). “Resistance Is Futile: The Posthuman Condition and Its 
Advocates”, în: Harold W. Baillie & Timothy K. Casey (Eds.), Is Human Nature 

Obsolete?: Genetics, Bioengineering & the Future of the Human Condition, 
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press: pp. 385-411. 

• Jason Scott Robert & Françoise Baylis (2003). “Crossing Species Boundaries”, 
The American Journal of Bioethics, 3(3): pp. 1-13. 

• “Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights”, adoptată pe 
11 noiembrie 1997 de UNESCO. Sursa: http://portal.unesco.org. 

 


