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UN EVENIMENT DE EXCEPȚIE LA USAMVB TIMIȘOARA 
 
consemnat de Romeo T. Cristina 
 

În data de 16.04.08 la Universitatea de 
Medicină Veterinară a Banatului Timișoara a 
avut loc reuniunea științifică cu tema: Aspecte 
etice și legislative în cercetarea pe 
animale. Manifestarea a fost organizată de 
către USAMVB Timișoara, prin exemplara 
dăruire a domnului Prof. dr. Mihai Decun, 
Autoritatea Națională pentru Cercetarea 
Științifică, reprezentată de doamna dr. Ioana 
Ispas, consilier ANCS și secretar al Consiliului 
Național de Etică și de către Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și Pentru 
Siguranța Alimentelor, 

 

 

 reprezentată de către Prof. dr. Gheorghe 
Onțanu.  

Din capul locului trebuie arătat că tema, 
de foarte mare actualitate, a suscitat un viu 
interes din partea participanților, sala 
Senatului USAMVB Timișoara dovedindu-
se a fi neîncăpătoare pentru auditoriu. 

Intrunirea s-a desfăsurat pe două 
paliere: o parte dedicată prezentării 
referatelor în plen și una lucrativă, în 
legătură cu: Construcția instituțională și 
identificarea posibilităților de îmbunătățire a 
legislației referitoare la experimentele pe 
animale. 

Secțiunea de referate a fost deschisă de 
către domnul Prof. Dr. Mihai Decun (FMV 
Timișoara), membru al Academiei de Științe 
Agricole și Silvice, care a făcut un foarte 
frumos și competent exposeu în legătură cu 
Principiile bioetice și cerințele legale privind 
experimentarea pe animale: starea de fapt 
și prioritățile în România. 

 

 
 
Doamna Șef lucrări dr. Ramona 

Suharovshi (USAMV Cluj-Napoca) a 
prezentat referatul Importanța bioeticii și 
bioinformaticii în studiile preclinice în 
cercetarea cancerului.  

Principiile 3R în experimentele pe 
animale, precum un proiect de platformă 
națională de consens privind principiile au fost 
prezentate prin referatele domnilor dr. 
Marinescu și Coman, de la Institutul Național 
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Cantacuzino București și domnul Prof.Dr. 
Valer Teușdea (USAMV București),  

 

 
 
iar domnișoara dr. med. vet. Alina Bodnariu 
M.S. a prezentat referatul Avizarea și 
autorizarea experimentelor în țările Uniunii 
Europene. 

Colectivul de la UMF București, condus de 
către Prof. Dr. Aurelia Cristea a prezentat 
prin Șef lucr. Dr. Cornel Chiriță, referatul 
Pregătirea legiferată a cadrelor care 
experimentează pe animalele vertebrate vii, 
iar doamna dr. Ioana Ispas, Aspecte etice 
privind celulele hibride om – animale. 

În finalul primei secțiuni, domnul dr. 
Valentin Hristescu (ANSVSA) a prezentat 
referatul intitulat: Aspecte legislative privind 
experimentarea și cercetarea utilizând 
animalele.  

După prezentarea materialelor, a venit 
rândul discuțiilor pe marginea celor 

prezentate. Luările de cuvânt au fost foarte 
numeroase, în marea lor majoritate la obiect 
și dezbătând pro și contra aspectele 
prezentate demonstrând încă odată marele 
interes pe care l-a suscitat tema și faptul că 
există preocupări serioase legate pe domeniul 
topicului. 

După masă, lucrările reuniunii au 
continuat întrun cadru mai restrâns, tehnic, la 
discuții participând un colectiv format din 
cadre de specialitate competente implicate în 
experimentarea pe animale și care au un 
cuvânt de spus în acest domeniu. 

In principal s-a discutat despre construcția 
instituțională, o platformă națională, precum și 
mijloacele prin care ar putea fi îmbunătățită 
legislația experimentelor pe animale în țara 
noastră. 

 
Privită în ansamblul ei manifestarea de la 

Timișoara s-a dovedit a fi un succes atât în 
ceea ce privește organizarea și participarea 
dar și datorită valorii ridicate a materialelor 
prezentate. 

Cu siguranță că, măsurile legislative și 
instituționale asumate și propuse în premieră 
la această reuniune își vor arăta utilitatea în 
viitorul apropiat. 
 

Felicitări și tot respectul meu organizatorilor. 

 


