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unul de cultură generală. Această diviziune intere-
sează şi pe cei care, prin profesie, nu au tangenţă cu 
creşterea animalelor. Are patru subcapitole: Bioeti-
ca ecologică, Conceptele de dezvoltare durabilă şi 
agricultură durabilă, Implicaţiile etice ale utilizării 
organismelor modifi cate genetic, Bioetica animală.

Partea a II-a – Bunăstarea animalelor (capi-
tolele 3-8), tratează noţiunea de bunăstare şi gradele 
de bunăstare (cap. 3 şi 4). 

În capitolul 5 Stresul la animalele domestice, 
după ce se defi neşte stresul, sunt prezentaţi factorii 
de stres, fazele evolutive ale stării de stres, indicatorii 
stresului, stresul informaţional şi patologia informa-
ţională. Spre exemplu, stresul acut este determinat 
de factori de natură fi zică, chimică sau biologică, în 
timp ce stresul cronic este mai frecvent în sistemele 
de creştere intensivă a animalelor şi uneori nu este 
luat în considerație deloc sau aceasta se face cu în-
târziere. Izolarea la speciile cu spirit gregar pronunţat 
(oaie, porc) determină o bunăstare precară. Este con-
vingătoare în acest sens o fotografi e cu imaginea a 
doi  porci afl aţi în padocuri cu pereţi plini, care vor să 
exploreze spaţiul în care se găsesc indivizi conspeci-
fi ci (în cap. 8 este o imagine similară cu ovine). 

Urmează capitolul 6 – Durerea la animale, în 
care se prezintă fenomenele care stau la baza meca-
nismului fi ziologic al durerii, substanţele care deter-
mină hipersensibilizare sau inhibă senzaţia de durere, 
sistemele subiective şi obiective de evaluare a durerii. 

În capitolul 7 Evaluarea bunăstării animalelor 
sunt discutaţi indicatorii folosiţi: tulburările de com-
portament, succesul reproductiv, longevitatea pro-
ductivă, morbiditatea şi mortalitatea. Evaluarea prin 

Mihai Decun, autorul cărții Bioetica, bunăsta-
rea și protecția animalelor, este profesor universi-
tar emerit la Facultatea de Medicină Veterinară din 
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medici-
nă Veterinară a Banatului din Timişoara (USAM-
VB-T), Doctor în Medicină Veterinară, laureat al 
Academiei Române, al AOSR şi al ASAS. Este 
autor a peste 48 la sută din lucrare şi coautor la 
încă peste 46 la sută. La aceeaşi facultate lucrea-
ză şi prof. Dr. Ioan Ţibru, conferenţiar Dr. Claudia 
Sala, şefi i de lucrări Dr. Ciceronis Cumpănăşoiu şi 
Adriana Morar, asistent universitar drnd. Cristian 
Florin Lăzărescu, iar la Facultatea de Zootehnie şi 
Biotehnologii – conf. Dr. Ludovic Toma Czister. 
Ceilalţi coautori sunt Cosmin Decun, medic uman 
în reţeaua sanitară a Ministerului Justiţiei şi Doctor 
în Medicină Veterinară Alina Bodnariu, de la Lab 
Services Ltd, Marea Britanie. 

Cartea are 703 pagini, dintre care cele trei părţi 
componente totalizează 641 pagini de text, iar bib- 
liografi a 32 pagini. Partea I-a – Bioetica, include 
2 fi guri, partea a II-a ‒ Bunăstarea animalelor 60, 
iar partea a III-a – Protecţia animalelor 16. Bibli-
ografi a în Partea I numără 69 de titluri şi 13 acte 
normative şi opinii ale unor instituţii şi organizaţii, 
Partea a II-a 257, respectiv 21, iar Partea a III-a  82 
de titluri, respectiv 106 acte normative şi opinii ale 
unor instituţii şi organizaţii.

În prefaţă, editorul îl citează pe Konrad Zacha-
rias Lorenz (1903-1989) – întemeietorul psihologiei 
comparate şi al etologiei moderne, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru Fiziologie-Medicină (1973): „Civi-
lizaţia unii popor se vede după cum se comportă cu 
animalele, cu bătrânii şi cu locurile publice”.

Partea I – Bioetica, cuprinde două capitole.
Capitolul 1 Etica, defi nire, origine, tipuri pre-

zintă istoricul conceptului de etică, originile lui şi 
precizează că „fără a contesta înrudirile omului cu 
animalele, cu primatele mai ales, trebuie subliniat 
că morala umană nu poate fi  echivalată şi nici com-
parată cu ceea ce putem întâlni la alte specii de ani-
male sociale”. Sunt expuse apoi tipurile de etică (a 
omului de ştiinţă, a cercetării ştiinţifi ce, universi-
tară) şi Codul deontologic al medicilor veterinari. 

Capitolul 2 Bioetica, defi nire, importanţă este 

Mihai Decun. Bioetica, bunăstarea și protecția 
animalelor. Timişoara: Editura Mirton, 2013, 703 p. 
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metode numerice şi pe baza principiilor şi criteriilor 
Weltfare Quality (buna hrănire şi adăpostire, starea 
de sănătate, comportamentul motivat – exprimarea 
comportamentului social, buna relaţie om-animal, 
starea emoţională pozitivă) completează acest capi-
tol. 

Comportamentul şi bunăstarea la diferite specii 
constituie obiectul cap. 8. Se fac referiri la cabaline, 
ovine, porcine, taurine, galinacee şi câini. Modelul 
de tratare este diferit: dacă la toate speciile se pre-
zintă, spre exemplu, originea, tulburările de com-
portament, pentru cabaline sunt referiri la  locomo-
tor, îngrijirea copitelor, dopaj; la bovine – structura 
socială, comportamentul matern; la porcine şi păsări 
se tratează sistemele de creştere; la câini – relaţia cu 
omul şi agresivitatea etc.

Partea a III-a – Protecţia animalelor (cap. 
9-18), în capitolele 9-14 discută vulnerabilitatea 
animalelor domestice, aspecte legale privind pro-
tecţia animalelor, protecţia animalelor de fermă, a 
celor de companie şi agrement, probleme foarte ac-
tuale precum riscurile asociate cu înmulţirea exce-
sivă a câinilor şi managementul populaţiei de câini 
din oraşe. 

Capitolul 15 Protecţia animalelor pe timpul cir-
culaţiei şi a transporturilor organizate are în obiec-
tiv planifi carea şi organizarea transporturilor, do-
cumentele necesare, durata de transport, specifi cul 
legat de mijloacele de transport folosite (cale ferată, 
autovehicule etc.).

Capitolul 16 Protecţia animalelor folosite în 
scopuri ştiinţifi ce şi alte scopuri experimentale pro-
bează că o asemenea protecție s-a dovedit necesară 
mai ales după ce s-a demonstrat asemănarea dintre 
om şi maimuţele antropoide. S-au acordat trei Pre-
mii Nobel unor savanţi care au marcat schimbarea 
atitudinii oamenilor de ştiinţă: în 1958 – medicu-
lui (fi lozof, muzician şi teolog) Albert Schweitzer, 
propagator al „respectului faţă de toate formele de 
viaţă”; în anul 1973 – cercetătorilor K. Lotrenz, 
N. Tienbergen şi  K. Von Frisch, pentru recunoaşte-
rea contribuţiei la conturarea etologiei ca ştiinţă; în 
anul 2002 – cercetătorilor S. Brenner, H. R. Horvit 
şi J. Sulston pentru descoperirea la un nematod a ge-
nelor care controlează dezvoltarea şi moartea prog-
ramată a celulelor, gene similare cu cele de la om. 
Progresele tehnico-ştiinţifi ce fac posibilă acum în-
locuirea unor experienţe pe animale cu folosirea de 
bioreactoare conectate la diferite programe compu-
terizate. Reglementările europene şi legislaţia româ-
nă privind experimentarea pe animale sunt incluse şi 
ele în acest capitol. Este larg expusă Directiva 2010 

(63) UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 septembrie 2010  privind protecţia animale-
lor utilizate în scopuri ştiinţifi ce, care obligă  statele 
membre să adopte până la 10 noiembrie 2012 actele 
cu putere de lege şi actele administrative necesare 
pentru respectarea prezentei directive. Ulterior apa-
riţiei acestei cărţi, prof. Dr. M. Decun arată că, deşi 
la o serie de reuniuni ale specialiştilor din domeniul 
ştiinţelor biologice şi medicale s-a cerut respectarea 
directivei UE, în ţara noastră transpunerea anumitor 
prevederi privind experimentarea pe animale a fost 
şi este încă incompletă, ceea ce reprezintă un obsta-
col în cooperarea internaţională la anumite proiecte 
de cercetare ştiinţifi că pe animale.

Capitolul 17 Protecţia animalelor în abatoare 
atrage atenţia asupra faptului că „respectarea cerin-
ţelor din legislaţie privind protecţia animalelor este 
importantă nu numai sub aspect etic-umanitar, ci şi 
economic, deoarece randamentul la tăiere, aspectul 
general al carcaselor şi calitatea cărnii depind în 
mare măsură de diminuarea stresului. Furajarea şi 
adăparea înainte de sacrifi care, manipularea anima-
lelor în abator, asomarea şi uciderea animalelor sunt 
subcapitolele din cuprins.

Capitolul 18 Bunăstarea şi protecţia animale-
lor sălbatice afl ate în captivitate convinge asupra 
importanţei şi complexităţii problemelor din acest 
sector cu o diversitate extraordinară a speciilor, cu 
condiţii total diferite faţă de mediul natural. Neglija-
rea acestei realităţi generează tulburări de compor-
tament la animalele afl ate în captivitate: stereotipi 
locomotorii (deplasarea repetată pe anumite trasee 
din spaţiul disponibil) sau statici (legănatul de pe un 
picior pe altul, săritul pe loc etc.). Printre altele, se 
arată că prima grădină zoologică a fost înfi inţată în 
Austria, în anul 1752; în România acest lucru a avut 
loc abia peste mai mult de 200 de ani, în anul 1959. 
Este un îndemn spre meditaţie!

Am încercat să prezint această carte pentru că, 
privită în ansamblu, este foarte valoroasă, utilă nu 
numai specialiştilor, care prin profesie au în sfera de 
activitate animalele, ci şi celor care au preocupări 
privind etica, psihologia sau domenii înrudite. Ea 
a fost distinsă cu Diploma of Excellence la Salonul 
Internaţional de Carte din cadrul Expoziţiei Euro-
pene de Creativitate şi Inovaţie ce a avut loc la Iaşi 
(10 mai 2013). Proporţia cu care domnul prof. Dr. 
Mihai Decun a contribuit la redactarea cărţii, pre-
cum şi faptul că a  coordonat o lucrare de asemenea 
anvergură şi de înaltă ţinută ştiinţifi că, constituie un 
merit deosebit şi îl plasează printre specialiştii de 
excepţie în acest domeniu.
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