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Al 4-lea Simpozion ARSAL
Asociatia Romana pentru Stiinta Animalelor de Laborator a organizat în parteneriat cu SAPACO
2000 al 4-lea său Simpozion, în data de 23 aprilie 2015.
Gazda simpozionului a fost Institutul de Biologie şi Patologie Celulară ,,Nicolae Simionescu”
din Bucuresti.
Simpozionul a fost structurat pe 3 parti, programul final, rezumatele şi prezentările putând fi
descărcate de pe pagina de internet a asociaţiei, secţiunea dedicată membrilor ARSAL
,,Simpozioane ARSAL,,. http://www.arsal.ro/?cat=27
Simpozionul a avut printre prezentatori experţi internaţionali de la EARA – Londra, Tecniplast Italia, Universitatea de Medicina ,,Pierre et Marie Curie” -Paris precum si personalităţi din ţară.
Participanţii în număr de 105 au fost cei mai mulţi din Bucureşti, dar şi din Iaşi, Cluj, Timişoara,
Arad şi Constanţa, iar profesiile au fost foarte variate de la studenţi la cercetători, responsabili de
biobaze, cadre didactice etc.
Adunarea Generala a ARSAL
La sfarsitul simpozionului s-a desfăşurat Adunarea Generala a ARSAL. Ordinea de zi a fost
următoarea:
 Raportul presedintelui ARSAL
 Raportul financiar al ARSAL
 Modificarea Biroului Executiv al ARSAL
Toate documentele prezentate au fost aprobate.
Implementarea Directivei 63/2010
Legea 43/2014 ce transpune Directiva a fost modificată parţial prin legea 96/2015 (anexa3)
http://lege5.ro/Gratuit/gy2toojvha/legea-nr-96-2015-pentru-modificarea-anexei-nr-3-la-legea-nr43-2014-privind-protectia-animalelor-utilizate-in-scopuri-stiintifice.
Vor urma si alte modificari, deoarece departamentul de transpunere al legislaţiei UE de la
Bruxells au notificat autoritatii competente o serie de greşeli şi inadvertenţe în lege. Toate aceste
inadvertenţe au fost notificate către autoritatea competentă de către ARSAL, însă la momentul
respectiv nu s-a ţinut cont de ele.
Pe pagina de internet a ANSVSA http://www.ansvsa.ro/documente/admin/ordin%20autorizare%20biobaze+proiecte+anexe_43596
ro.pdf
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a aparut un proiect de autorizare al biobazelor si proiectelor de cercetare. Şi la acest proiect
ARSAL a trimis 3 pagini de sugestii de îmbunătăţire şi de armonizare cu realităţile României.
Şedinţa BoM a FELASA
In data de 25 aprilie 2015 a avut loc la Atena, Grecia, intalnirea Comitetului de Management al
FELASA. ARSAL a fost reprezentata de Dl. Dr. Cristin Coman (presedinte ARSAL) si Dna Dr.
Madalina Fenyo (vice-presedinte ARSAL). Printre subiectele abordate in decursul intalnirii, sunt
de interes general urmatoarele :
•
s-a discutat situatia la nivel european privind procesul de implementare al Directivei
2010/63/EU. In acest context, s-a discutat activitatea Comitetului FELASA pentru Educatie si
Training privind armonizarea procedurilor de acreditare FELASA si a cursurilor de pregatire a
personalului cu dispozitiile noii directive, la nivel european.
•
s-au luat in discutie rapoartele de activitate ale grupurilor de lucru FELASA. Rapoartele
privind „Glossary of Clinical signs” si „Guidelines for the care and welfare of cephalopods used
in research” au fost acceptate spre publicare si vor fi disponibile in decursul acestui an.
•
s-au primit propunerile pentru organizarea congresului FELASA din 2019, votul final
urmand a avea loc la intalnirea BoM FELASA din 24 octombrie 2015, de la Napoli
•
s-a votat primirea in FELASA a asociatiei poloneze Pol-LASA, care a devenit astfel
membru cu drepturi depline.
FELASA newsletter 1/2015
Primul newsletter pe anul acesta al FELASA îl puteţi citi şi descărca de pe pagina de internet
http://www.felasa.eu/media/uploads/Infosheet_2015-01.pdf
De interes
Iniţiativa cetăţenească europeană ,,Stop - Vivisection,, - Audierea in Parlamentul European
Luni, 11 mai 2015, Parlamentul European a găzduit audierea iniţiativei cetăţeneşti europene
,,Stop Vivisecţie,,. Membrii Parlamentului European au dezbătut împreună cu organizatorii
iniţiativei cetăţeneşti şi cu experţii necesitatea experimentării pe animale.
Dezbaterea o puteţi urmări integral pe pagina de internet
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150507IPR53142/html/AGRIENVI-ITRE-PETI-11052015-15.00-18.30
unde puteţi selecta pentru audiere limba română sau puteţi citi în materialul ataşat transcriptul
discuţiilor, transcript pus la dispoziţie de EARA.
Va recomandăm în ambele variante să urmăriţi/citiţi intervenţiile dnei. Françoise Barré-Sinoussi,
pasteuriană câştigătoare în 2008 a premiului Nobel pentru medicină şi fiziologie (timpii 1.32.25
şi 2.11.45 în înregistrarea video) şi a dlui Cristian Buşoi, europarlamentar român (timpul 1.52.45
în înregistrarea video). Însă tot materialul merită urmărit, deşi durează peste 3 ore.
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Concluzia audierii şi ce urmează sunt prezentate mai jos, într-un material transmis de dl Kirk
Leach, director Executiv EARA:
,,The possible findings in the Commission report when published on June 3rd are thought likely
to include:
1. Reinforce activities on improving dissemination, knowledge and training of Directive
2010/63
2. Reinforce investment in 3Rs
3. Speed up validation of alternative methods
4. A focus on the numbers of animals used (use and reuse was an issue for many MEP’s, pro
and against)
The coordination hub agreed on the need to design a proactive and constructive communication
strategy for the EU public and political decision makers based on the petitioners’ requests and
the likely findings of the Commission report. The hub stated the importance of transparency as
requested during the hearing. The coordination hub agreed on the need to develop a strategy
up to 2017 when the EU Directive will be reviewed.,,
Votul final trebuie să fie dat până în data de 9 iunie 2015. ARSAL a trimis un apel tuturor
europarlamentarilor români, apel prin care solicităm să se voteze împotriva acestei iniţiative
cetăţeneşti. La primul vot, toţi europarlamentarii au votat împotrivă, însă la votul final există
posibilitatea ca 4-5 să voteze pentru deoarece anumite grupuri parlamentare vor sprijini
interzicerea tuturor experimentelor pe animale în Uniunea Europeană.
In majoritatea ţărilor europene s-au lansat sondaje pentru a vedea poziţia opiniei publice.
Mai jos vă prezentăm 2 sondaje din Franţa ( sondaje pe care le puteţi completa):
http://rmc.bfmtv.com/point-de-vue/faut-il-interdire-les-experimentations-sur-les-animaux643071.html#
http://rmc.bfmtv.com/emission/debat-gg-faut-il-interdire-les-experimentations-sur-les-animaux643075.html#
Susţinere pentru Nikos Logothetis
Nikos Logothetis este un cercător german de talie mondială, cercetătările sale fiind pe sistemul
nervos central, în principal. Un activist anti-vivisecţie infiltrat în laboratorul său a fotografiat
faze din experimentale sale, una dintre aceste fotografii fiind cea cu o maimuţă cu electrozi pe
cap, fotografie virală pe paginile de internet ce solicită interzicerea experimentelor pe animale. În
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cele din urmă cercetătorul a cedat presiunilor grupurilor anti-vivisecţie şi a anunţat oprirea
studiilor sale de la Max Planck Institute pe macaci.
Universitatea din Tubingen a lansat online o motiune de solidaritate pentru el.
Motiunea poate fi semnata pe pagina de internet de mai jos: http://www.cin.unituebingen.de/sign-open-letter.php
Intâlniri ştiinţifice

2015

JALAS
28 – 30 mai
Kyoto, Japonia
www.jalas.jp
CALAS
30 mai – 2 iunie
Montreal, QC, Canada
www.calas-acsal.org
Scand-LAS Annual Meeting
9 – 12 iunie
Turku, Finlanda
www.scandlas.org
LASA Care and Welfare Section/LSHTM Biocontainment Meeting
19 iunie
Londra, Anglia
info@lasa.co.uk
Facility Planning, Logistics and Technological Solutions
17 – 18 septembrie
Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
LASA 3Rs Meeting - Birth to Study; 3Rs animal development and transport
23 septembrie
Sudul Angliei
info@lasa.co.uk
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The Management of Genetically Modified Rodent Colonies
22 – 23 octombrie
Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
AALAS National Meeting
1 – 5 noiembrie
Phoenix, AZ, SUA
www.aalas.org
Managing Resources in the Modern Animal Facility
16 – 18 noiembrie
Milano, Italia
www.fondazioneguidobernardini.org
SECAL
18 – 20 noiembrie
Cáceres, Spania
www.secal.es
LASA Winter Meeting
25 – 27 noiembrie
Sudul Angliei
info@lasa.co.uk
ILAS (International Symposium on Laboratory Animal Science)
1 – 3 decembrie
Bangkok, Tailanda
www.ilas2014bangkok.com
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