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DIN ROMÂNIA (SMSPR) – UN NOU START
Romanian Society of Physician Writers and Publicists – a new start

Constantin Bogdan 
Preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România

De ce un „nou start“? Pentru că SMSPR, grupare 
cu o activitate de un sfert de veac (1990-2015), cu 
realizări recunoscute şi continuitate, a fost necesar 
să fi e actualizată în acord cu legislaţia apărută între 
timp, în special Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Cu acest prilej s-a stabilit un sediu social: str. 
Ion Câmpineanu nr. 9, sector 1, păstrându-se şi 
sediul de lucru din incinta spitalului de Boli In-
fecţioase „Victor Babeş“; s-a elaborat un nou statut, 
modifi cându-se cel vechi din 1990, s-a actua lizat 
actul constitutiv, inclusiv obţinerea codului fi scal, 
în sfârşit, în legătură cu retragerea unor membri ai 
conducerii, îndeosebi a preşedintelui C.D. Zeletin, 
ales acum preşedinte de onoare, a avut loc o adunare 
generală în 12 septembrie 2014, care a ales o nouă 
conducere, denumirea fi ind Consiliul Director 
naţional, în următoarea componenţă: Constantin 
Bogdan, preşedinte, Mihai Ghiur şi Corneliu Zeana 
vicepreşedinţi, Mircea Ciuhuţă, George M. 
Georghe, Nicolae Gorun, Antoaneta Lucasciuc, 
Nicolae Marcu, Felix Marian, Mihai Cezar Popescu, 
Claudia Voiculescu; Secretar literar: Richard 
Constantinescu şi secretar trezorier Maria Marcela 
Ţârlea.

Un Comitet director operativ, cu sarcinile unui 
birou executiv, a fost stabilit în următoarea com-
ponenţă: Constantin Bogdan, preşedinte, Mihai 
Ghiur şi Corneliu Zeană vicepreşedinţi, Mircea 
Ciuhuţă şi Antoaneta Lucasciuc membri.

A fost reorganizat parţial şi colegiul de redacţie 
al periodicului SMSPR – Fântâna din Kos, redactor 
şef devenind Mihai Cezar Popescu, iar printre 
membrii noi ai colegiului – Grigore Buşoi, Mircea 
Ciuhuţa, Nicolae Gorun.

În noul statut s-au reiterat defi niţia şi scopurile 
SMSPR, cu unele reformulări:

Art. 1. Societatea Medicilor Scriitori şi Publi-
cişti din România (SMSPR) este o asociere liber 

consimţită a medicilor, farmaciştilor, biologilor, 
chimiştilor, fi zicienilor şi a altui personal sanitar, 
cu iubire pentru arta scrisului, competenţă, dăruire 
şi har, activitate care, dacă nu este notorie, se pro-
bează prin texte publicate. Scopurile ei sunt 
artistice şi culturale.

SMSPR este o organizaţie nonguvernamentală, 
apolitică, nonprofi t.

SMSPR e persoană juridică cu deplină auto no-
mie din punct de vedere structural, economic şi 
funcţional.

Art. 7. Obiectivele activităţii SMSPR constau în:
a) Asocierea creatorilor de artă literară şi a pu-

bliciştilor din domeniul medical.
b) Încurajarea şi difuzarea creaţiilor literare şi 

publicistice ale acestora prin: rotonde literare, ce-
nacluri, reviste, almanahuri, caiete literare, cărţi, 
radio, fi lm, televiziune, internet.

c) Susţinerea altor activităţi artistice şi culturale 
ale membrilor săi sau ale altor formaţiuni artistice 
ale medicilor, farmaciştilor şi altui personal sanitar: 
artele plastice, muzica, fotografi a, numismatica, ar-
hitectura, cinefi lia, colecţionarea operelor de artă, 
bibliofi lia etc; 

d) Apărarea drepturilor intelectuale şi de autor 
ale membrilor societăţii, precum şi memoria scriito-
rilor dispăruţi; 

e) Cultivarea unor relaţii colegiale, în spiritul 
demnităţii şi respectului reciproc, iubirii de neam şi 
de ţară;

f) Relevarea, valorifi carea, promovarea creaţiei 
intelectuale în general, literare şi publicistice, în 
mod special, a medicilor şi a medicilor scriitori din 
trecut necunoscuţi, îngrădiţi în exprimare din mo-
tive politice sau uitaţi;

g) Desfăşurarea altor activităţi adoptate cu una-
nimitate de voturi de către Consiliul Naţional care 
nu încalcă legile ţării şi prezentul statut;


