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Minuta privind Adunarea Generală din data de 

27 aprilie 2012 
 

 Ordinea de zi a fost: 

 1.  Discutarea problematicii legata de menținerea statutului și producția de vaccinuri a 

Institutului Cantacuzino; 

 2.   Discutarea si aprobarea propunerilor pentru noul Statut ASM; 

 3. Funcționarea Fundației Academiei de Medicina in condițiile existentei ca membri 

fondatori a tuturor celor care au cotizat la înființare si ca membri a celor care si-au exprimat 

ulterior opinia in acest sens; 

 4. Propunerile de acordare a titlului de membru de onoare Profesorilor: Francis Leo 

Delmonico, Florian Grigorescu, P. Manu si Andre Laurent Marie Parodi. 

 5.   Diverse. 

 1. La dezbaterea temei de la primul punct al ordinei de zi au fost invitați Dl. Prof. Dr. 

Gheorghe Iancu – Avocatul Poporului, Dl. Ion Oprea, secretar de stat, precum și reprezentanți ai 

mass-media (B1, Realitatea, ProTv, TVR1,etc.). 

 Dl. Acad. Marian Neguț a prezentat situația Institutului Cantacuzino privind producerea de 

imunoprofilactice si imunoterapeutice de uz uman.  

 Institutului i s-a retras autorizația de producere si comercializare a imunobiologicelor 

administrate la om, motivele fiind producerea neconforma normelor europene de practica in 

producție. Institutul nu a avut capacitatea financiara proprie de adaptare tehnologica. Veniturile 

proprii sunt insuficiente pentru realizarea GMP. Investițiile au fost sporadice si insuficiente.  

 Institutul Cantacuzino este un institut strategic de interes național si trebuie susținut nu 

privatizat. Trebuie elaborata o strategie pentru menținerea si promovarea unor produse importante 

pentru politica națională de sănătate. Are o reputație europeana recunoscuta in cercetarea 

microbiologica si imunologica, cu o vechime de peste un deceniu în urmă. Suportul financiar ar 

putea fi susținut de Ministerul Sănătății, prin asociere cu investitori naționali /internaționali precum 

si de Antibiotice Iași. 

 A luat cuvântul in continuare Dl. Prof. Gheorghe Iancu - Avocatul Poporului, care in 

cuvântul sau a subliniat ca producția de seruri si vaccinuri este de interes strategic si național si 

solicita membrilor A.S.M. sa-si exprime opinia. Solicita o serie de întrebării punctuale începând cu 

utilitatea producției de seruri si vaccinuri la Institutul Cantacuzino si terminând cu întrebarea daca 

este strategica sau nu existenta institutului. 

 De asemenea, consideră că nefinanțarea de la buget a A.S.M. este o gravă eroare și se va 

implica personal în remedierea de urgență a acestei stări de fapt neconformă cu normele 

internaționale si cerințele naționale de respectare a valorilor științei medicale românești; sunt 190 

membri titulari din cei peste 50.000 medici din România. 

 Acad. Adrian Strainu-Cercel, secretar de stat in Ministerul Sănătății, își exprima acordul si 

disponibilitatea pentru rezolvarea situației la Institutul Cantacuzino, care trebuie să rămână nava 

amiral a politicii sanitare de profilaxie prin seruri si vaccinuri. 

 In continuare ia cuvântul Dl. Dr. Radu Iordăchel, directorul Institutului Cantacuzino, 

răspunzând întrebărilor presei si exprimând același punct de vedere cu antevorbitorii. 

 



 2 

Apoi academicienii M. Ifrim, R. Deac, A. Restian, St. Milea, N. Teleki, C-tin Ciufecu, A. 

Șerbănescu, C-tin Mircioiu, C-tin Bălăceanu Stolnici, I. Popescu, susțin punctul de vedere privind 

păstrarea Institutului Cantacuzino cu secțiile de cercetare si producție care reprezintă o unitate 

strategica ce ar trebui pusa in subordinea Consiliului National de Apărare al tarii. 

În concluziile asupra acestui punct al ordinei de zi, Acad. Irinel Popescu, presedintele 

A.S.M., supune la vot o rezoluție de susținere a Institutului Cantacuzino, care nu trebuie privatizat, 

fiind strategic si urmează sa-si continue producția de seruri si vaccinuri. 

Președintele ASM, Acad. I. Popescu da cuvântul Dl. Acad. N. Balta, care prezintă lucrarea 

(carte), elaborata de un colectiv format din membrii ASM (N. Balta, I. Bruckner, Sanda 

Măgureanu, C-tin Dimoftache, C. Cernescu, E. Galețescu) si care reprezintă o sinteză asupra 

evoluției ASM, de la înființare in 1935 si pana în prezent, acesta fiind un document de valoare 

pentru istoria si contribuțiile aduse la dezvoltarea medicinei românesti. 

In continuare președintele ASM, Acad. Irinel Popescu da cuvântul secretarului general, 

Acad. Mircea Ifrim pentru prezentarea punctelor 2, 3, 4, 5 din Ordinea de zi. 

La punctul 2 dupa prezentarea facută de Acad. M. Ifrim iau cuvântul academicienii St. 

Milea, A. Câmpeanu, S. Dumitrescu, D. Dumitrescu, A. Streinu-Cercel, D. Vinereanu, D. Sabău, 

C. Mircioiu, V. Beliș, C. Stanciu, care fac propuneri privind statutul ASM in afara celor discutate 

si prezentate de către Consiliul Științific. In final se supune la vor propunerile privind modificarea 

statutului care sunt aprobate de Adunarea generala in unanimitate. 

La punctul 3 al ordinei de zi, secretarul general, Acad. M. Ifrim prezintă problematica 

legata de Fundația Academiei de Medicina si arata faptul că inițial au fost considerați fondatorii 

doar 6 personalități deși un număr de 86 au contribuit financiar la fondarea fundației. In 

consecință, prin acord unanim, devin fondatori toti cei care au contribuit financiar inițial si devin 

membrii cei care acum își exprima in scris solicitarea in acest sens. Membrii ASM sunt de acord. 

Se considera astfel in continuare constituita prima Adunare Generala a Fundației si prin vot se 

dispune in unanimitate ca membrii conducerii academiei sa devina membrii conducerii Fundației si 

se hotărăște ca să se întocmească formalitățile de rigoare la un notar public. De asemeni se votează 

in unanimitate ca Acad. A. Șerbănescu sa fie cenzor al Fundației. 

La punctul 4, secretarul general, Acad. M. Ifrim, da citire referatelor întocmite de comisiile 

constituite in acest sens pentru acordarea titlului de membru de onoare următorilor profesori: 

Francis Leo Delmonico, Florian Grigorescu, Andre Laurent Marie Parodi si P. Manu. In 

unanimitate Adunarea generala votează aceste propuneri. 

La punctul 5, secretarul general, Acad. M. Ifrim, supune aprobării Adunării Generale 

Bugetul de venituri si cheltuieli elaborat la 31.03.2012 cât si Programul de achiziții publice ce a 

stat la baza alcătuirii acestui buget de cheltuieli pentru anul in curs, care este aprobat in 

unanimitate. 

In încheiere președintele ASM, Acad. Irinel Popescu mulțumește membrilor academiei 

pentru activitatea desfășurata, în același timp informează Adunarea generala asupra Ordinului 

Ministrului Sănătății privind recunoașterea și conducerea nucleelor de cercetare de către membrii 

ASM si funcționarea Comisiei Naționale de Etică prin Ordin al Ministrului în coordonarea 

Ministrului Sănătății si a Președintelui A.S.M.  

Totodată, președintele A.S.M, Acad. Irinel Popescu, propune stabilirea ca obiectiv prioritar 

si permanent pentru A.S.M, elaborarea unei enciclopedii a medicinii românești si actualizarea 

Anuarului academiei, care sa conțină activitatea membrilor săi. Se aproba în unanimitate această 

propunere. 

De asemenea, anunță că următoarea Adunare Generală a A.S.M. va avea loc pe data de  

9 noiembrie (vineri) 2012, ora 9. 

 

Secretariatul General 


