
AGENDĂ CONFERINȚĂ 

„Utilizarea și proprietățile canabisului medicinal” 

23 Februarie 2021 

 

Cuvânt de început și introducerea speakerilor.  

De unde a plecat inițiativa civică. Asociația Victoria mea si petiția națională pentru 

legalizarea canabisului medicinal.  

Alexandra -Ana Bivolu-Cârstea – președinte Asociația Victoria mea 

-Inițiator petiția națională pentru legalizarea canabisului medicinal  

https://www.petitieonline.com/canabis_in_scop_medicinal_in_romania 

https://canabisromania.ro/ 

https://www.facebook.com/canabisromania 

Cuvânt de început din partea Parlamentului României 

Inițiativa legislativă 

Deputat Ileana Cristina Dumitrache 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18223 

14:20. Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea 

 

Doctor în Științe Medicale 

Vicepreședinte Comisiei de neurochirurgie a Ministerului Sănătății din România. 

Șef de neurochirurgie și director științific, Spitalul Centrului Clinic Sanador, București, 

România. 

Profesor de neurochirurgie, Facultatea de Medicină Universitară "Carol Davila", 

București, România. 

Fondator al Centrului Național de Excelență în Neurochirurgie. 

Președinte de onoare al Societății Române de Neurochirurgie. 

Membru al Congresului Chirurgilor Neurologi (SUA). 

Membru Titular in Cadrul Academiei de Stiinte Medicale din New York, 

Membru Fondator al Academiei Multidisciplinare Neurotraumatologica  

Membru Titular al Academiei Braziliene de Neurochirurgie  

 

https://www.petitieonline.com/canabis_in_scop_medicinal_in_romania
https://canabisromania.ro/
https://www.facebook.com/canabisromania
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18223


14:40 Cosmin Mureșan (RO) 

 

Titlu prezentare: Statutul juridic al canabinoizilor în UE și explicarea 

amendamentelor propuse în numele Asociației Victoria mea 

  

Cu o experiență de 8 ani în industria cânepei, Cosmin a experimentat din prima mână 

problemele legale cu legislația națională și internațională din agricultură, prelucrare, 

import, export și comercializare produse pe bază de cânepă. Din 2017, manager de 

operațiuni și instalații pentru singura companie de extracție din România - PBG 

Global. A consultat asociația Victoria Mea pentru a armoniza legislația română cu 

legislația europeană, prin amendamentele propuse la proiectul de Lege( PL-x nr. 

631/2019 ) privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor 

ce conţin canabis, utilizate în scop medical 

15:00 Cosmina Bengescu(RO) 

 

Titlu prezentare: Comunicarea în triunghiul relațional medic, pacient și 

farmacist - cheia succesului unui tratament personalizat. 

  

Drd. farmacist Cosmina Bengescu 

Absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti;  

Doctorand al Facultatii de Chimie din cadrul Universitatii Politehnice, Sectia Inginerie 

Chimica / Chimie aplicata; 

Mentor in cadrul proiectului de educatie si dezvoltare a studentilor, absolventilor si 

personalului educational al Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” 

Bucuresti; 

Fondator al Crisia Farm, farmacie specializata in prepararea tratamentelor 

personalizate. 

 



15:30 Prof. univ. emerit dr. ing. dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ(RO) 

 

Titlu prezentare: Cânepa și economia 

 

A absolvit Facultatea de Agronomie a Institutului Agronomic Timișoara,  

Doctor în agronomie. 

 În prezent, Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-

Șișești‟. 

Creator a patru soiuri de cânepă dioică înscrise în lista oficială de soiuri naționala și 

a UE. 

 Vicepreședinte și Președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, 

Ministru al Agriculturii și Alimentației (1994 – 1996) și Ministru al Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale (2010 – 2012). 

16:00 Andrew Agius, MD (MALTA) 

 

Titlu prezentare: „Ce tratamente pe bază de canabis funcționează cel mai 

bine pentru durerea cronică” 

 

Dr. Andrew Agius este fondatorul și directorul medical al The Pain Clinic, un centru 

medical integrativ pentru gestionarea durerii cronice și a altor boli cronice care nu au 

răspuns la medicația convențională.  

 

 

 

 

 

 

 



16:30 Sita Schubert (GERMANIA) 

 

Titlu prezentare: Accesul la canabis pentru pacienți - obstacole legale și 

șanse în modelul german 

  

Avocat 

Secretar general European Medicinal Cannabis Association (EUMCA), Bruxelles 

Director general COMM-OP Europe 

Membru fondator al Rețelei de afaceri în domeniul sănătății „Femei lideri în domeniul 

sănătății” 

17:00 Hannah Deacon (MAREA BRITANIE) 

 

Titlu prezentare: Cum a salvat viața fiului meu canabisul medical 

  

Hannah Deacon este mama lui Alfie și Annie și partenera lui Drew. 

Alfie a început să aibă convulsii la vârsta de opt luni, convulsii care s-au înrăutățit 

progresiv odată cu vârsta. El este diagnosticat cu PCDH19. 

Campania desfășurată de Hannah și End Our Pain a jucat un rol imens în asigurarea 

schimbării legii în Marea Britanie și accesul la tratamentul pe bază de canabis.  

Este director al Societății Clinicilor de Canabis Medical și, de asemenea, al 

Consultanților Medicali de Canabis din Maple Tree. 

17:30 Profesorul Michael P Barnes MD FRCP (MAREA BRITANIE) 

 

Titlu prezentare: „Indicații neurologice pentru canabis” 

 

Profesor onorific de reabilitare neurologică 

Profesorul Barnes este neurolog și profesor de reabilitare neurologică la Universitatea 

din Newcastle, Marea Britanie. A fost președinte fondator al Federației Mondiale de 



Reabilitare Neurologică. A înființat Academia de canabis medical ca un curs de 

predare pentru medici, a înființat prima clinică de canabis din Marea Britanie și este 

președintele Societății medicilor de canabis din Marea Britanie. 

18:00 David Nutt , DM, FRCP, FRCPsych, FMedSci, DLaws ( MAREA BRITANIE) 

 

Titlu prezentare: Programul TWENTY21 

  

David Nutt este psihiatru și profesor Edmond J. Safra de Neuropsihofarmacologie în 

Divizia de Științe ale Creierului, Departamentul de Medicină, Spitalul Hammersmith, 

Imperial College din Londra. Domeniul său de cercetare este psihofarmacologia. 

A fost președinte al European Brain Council, al British Association of 

Psychopharmacology, al British Neuroscience Association și al European College of 

Neuropsychopharmacology. 

 În prezent, este președinte fondator al DrugScience.org.uk  

18:30 Anne Katrin Schlag, Dr, Phd.(MAREA BRITANIE) 

 

Titlu prezentare: Canabisul medical în Marea Britanie: de la principiu la 

practică 

 

Dr. Anne Katrin Schlag este psiholog  și șef de cercetare la Drug Science. 

Și-a absolvit doctoratul în psihologie la London School of Economics and Political 

Science, înainte de a lucra ca lector la King’s College din Londra, unde și-a dezvoltat 

expertiza în spectrul științei și al elaborării politicilor, percepției riscurilor, gestionării 

riscurilor și comunicării riscurilor. Deține burse de onoare atât la Imperial College 

London, cât și la King’s College London și este consilier științific la Rețeaua de canabis 

pentru îngrijirea primară. 

În cadrul rolului său la Drug Science, ea conduce cercetările pentru Grupul de lucru 

pentru canabisul medical, concentrându-se pe controversele legate de canabisul 



medical, îmbunătățirea accesului pacienților și dezvoltarea continuă a educației și a 

comunicării părților interesate despre canabisul medical. 

https://drugscience.org.uk 

19:00 Ethan Russo, MD (SUA) 

 

Titlu prezentare: Canabinoizi, terpeni și efectul de anturaj 

  

Ethan Russo, MD, este neurolog, cercetător în psihofarmacologie și autor. El este 

fondatorul și CEO al CReDo Science www.credo-science.com 

Este fost președinte al Societății Internaționale de Cercetare a Canabinoizilor și  fost 

președinte al Asociației Internaționale pentru Medicamentele Canabinoide. Face parte 

din Consiliul consultativ științific al Consiliului American Botanic. 

A consultat sau a ținut conferințe despre aceste subiecte în 44 de state americane și 

provincii canadiene și 44 de țări de pe șase continente. 

19:30 Ervin Ivanov MD, Phd (BULGARIA) 

 

Titlu prezentare: Utilizarea canabidiolului în medicină 

  

Dr. Ervin Ivanov face parte din grupul de management al Coaliției Internaționale a 

Pacienților utilizatori de Cannabis Medical (IMCPC). 

 Are experiență practică și de follow-up cu pacienți din diferite țări ale UE care 

utilizează canabinoizi.  

Șef de cercetare al singurului laborator legal de THC și Marijuana din Bulgaria și 

desfășoară studii in-vitro, in-vivo și clinice cu canabinoizi. 

 

 

 

https://drugscience.org.uk/
http://www.credo-science.com/


20:00 Cristina Sanchez, Dr.Phd, (SPANIA) 

 

Titlu prezentare: Potențialul terapeutic al sistemului endocanabinoid în 

cancer 

  

Cristina Sánchez este profesor asociat de biochimie și biologie moleculară la 

Universitatea Complutense, Madrid, Spania. Cercetările sale se concentrează pe 

studiul rolului sistemului endocanabinoid în cancer, cu accent special în înțelegerea 

de ce celulele canceroase exprimă acest sistem și modul în care acesta poate fi 

manipulat farmacologic pentru a obține beneficii terapeutice. Lucrează în acest 

domeniu de mai bine de 20 de ani, iar studiile ei, de exemplu, au arătat pentru prima 

dată că canabinoizii din plante produc răspunsuri antitumorale. 

Cristina este în prezent vicepreședinte al Societății Spaniole de Cercetare a 

Canabinoizilor, secretar și membru fondator al Observatorului spaniol asupra 

canabisului medicinal și vice-decan de cercetare al Școlii de Biologie de la 

Universitatea Complutense. 

 

20:30 Concluzii finale  

 

 

Prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea,  

Cuvânt de încheiere  

Sfârsitul conferinței. 

 


