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 COMUNICAT 

Urmare a articolului apărut în ziarul Evenimentul Zilei din data de 6 iulie 2012, la pagina 
13, Academia de Științe Medicale reprezentată de Acad. Prof. Dr. Mircea Ifrim, secretar 
general, împreuna cu un grup de academicieni precum Acad. Prof. Dr. Ioan Pop de Popa, 
Acad. Prof. Dr. Marian Neguț și alții, va iniția darea în judecată a publicației Evenimentul 
Zilei pentru calomnie și uzurpare de titlu, având în vedere următoarele: 

1. Afirmația conform căreia Președintele Academiei de Științe Medicale, Prof. Dr. Irinel 
Popescu a fost “ales la finele anului trecut Președinte al Academiei de Științe Medicale prin 
frauda” și, corolar, toată conducerea Academiei de Științe Medicale, reprezintă o calomnie 
gravă întrucât alegerile s-au desfășurat legal și au fost confirmate prin Ordin al Ministrului 
Sănătății nr. 1583/22.11.2011. 

2. Afirmația conform căreia Acad. Prof. Dr. Mircea Ifrim, secretarul general al Academiei 
de Științe Medicale “este singurul care și-a trecut titlul ilegal de academician pe cărti de 
vizită și pe site-ul oficial al asociației”, reprezintă o uzurpare a titlului, având în vedere 
următoarele: 

 - Academia de Științe Medicale nu este o asociație ci un for de consacrare și 
strategie națională de sănătate conform Legii nr. 264/2004, în baza căreia funcționează; 

 - titlul de academician ce revine membrilor Academiei de Științe Medicale este 
stipulat în Legea nr.264/2004, art. 15, aliniat 1. 

In fapt cuvântul de academician este luat după modelul sovietic, iar în majoritatea țărilor 
se specifică doar în ce academie sa află persoana respectivă. 

Foarte puține academii stipulează titlul de academician precum Academia Diplomatică 
din Londra al cărei membru ales din anul 2000 este Mircea Ifrim; de asemenea alți membri 
ai Academiei de Științe Medicale au acest titlu de academician conferit de academii din 
străinătate. 

 - privind Legea nr. 752/2001 subliniem că ea se referă la organizarea și funcționarea 
Academiei Române și rezultă cu claritate că titlul de academician se utilizează numai de 
membrii săi titulari, membrii corespondenți și cei de onoare urmând să spună că fac parte 
din Academia Română; nu poate exista o interdicție un cuvânt aflat în dicționar 

 - menționăm faptul că Academia de Științe Medicale a fost înființată în 1935 prin 
Legea nr. 91, promulgată prin Decret Regal iar apoi a fost desființată de regimul comunist 
în 1949, când a fost inclusă drept secție a Academiei Române, confiscându-i-se totodată 
întreg patrimoniul, ce a fost dat Academiei Române. Ulterior, în 1969, prin eforturile Acad. 
Prof. Dr. Ioan Pop de Popa a fost reînființata iar prin Legea nr.264/2004 a fost pusă în 
drepturile plenare.  

Remarcăm faptul că în toate statele dezvoltate, inclusiv în Franța, există Academia de 
Științe Medicale, științele medicale nefiind împreuna cu literatura, filozofia, artele etc., 
precum la noi, care am rămas cu modelul sovietic. 
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Academia de Științe Medicale este a doua în Europa după Academia Națională de 
Medicină a Franței, înființata în 1866, și nu a avut în rândul sau decât prestigioase 
personalități medicale, chiar și în perioada 1969-1989 când a ființat, cu unele atribuțiuni 
scăzute sub regimul comunist. 

In acest context articolul apărut în ziarul Evenimentul Zilei se constituie în infracțiune de 
calomnie, lovind în personalități prestigioase ale vieții medicale, membri ai Academiei de 
Științe Medicale și ca atare ne vom adresa justiției. 

 

Secretariatul General, 

Acad. Prof. Dr. Mircea Ifrim 


