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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 
București, 30 martie 2021          
Nr. 4c-22/ 169 

 

Opinie 

 
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul  

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  
Strategia farmaceutică pentru Europa 

COM(2020) 761 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate pentru examinarea pe 

fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul  
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru 

Europa COM(2020) 761. 

 
Având în vedere: 

 Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru sănătate și familie, 
 Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 

 Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a 
Camerei Deputaților, 

 Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene, 

 

Comisia pentru afaceri europene: 

 

1) Susține strategia farmaceutică pentru Europa, ca pilon esențial al viziunii unei 
Uniuni Europene a sănătății mai puternice.  

 

2) Recomandă ca informațiile în format electronic referitoare la produsul 
farmaceutic să fie concepute astfel încât să corespundă atât interesului 

personalului medical, cât și nevoilor de informare ale  populației, în special   din 

zonele mai puțin dezvoltate. 
   

3) Își manifestă preocuparea în legătură cu complexitatea cadrului  instituțional 

și de reglementare al protecției sănătății în Uniunea Europeană, care face  dificilă  
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obținerea beneficiilor scontate pentru  cetățeni, precum și accesul la cele mai 

potrivite produse farmaceutice. 
 

4) Recomandă completarea strategiei farmaceutice cu obiective și acțiuni specifice 

asigurării accesului persoanelor în vârstă la medicamente. 
 

5) Subliniază că este necesară studierea riscurilor ce pot apare din interacțiunile 

nedorite dintre medicamentele prescrise unui pacient, mai ales în cazul celor noi 
sau inovatoare. 

 

6) Consideră că întreprinderile mici și mijlocii, precum și cele aflate la începutul 
activității,  trebuie să fie sprijinite financiar în dezvoltarea de noi medicamente, 

pentru asigurarea unui mediu concurențial sănătos și benefic pentru cetățeni. 

7) Recomandă derularea de campanii de informare pentru reducerea confuziei 
între medicamente și suplimente alimentare. 

 
8) Recomandă instituirea unui mecanism de asistență reciprocă și de transmitere a 

informației între statele membre, care să asigure accesul  la medicamente în 
timp util și remedierea neajunsurilor constatate în perioada pandemiei.   
 

9) Recomandă evaluarea impactului, la nivelul UE, asupra stării de sănătate a 
grupurilor defavorizate, ca urmare a diversității politicilor de stabilire a prețurilor 

și de rambursare a costurilor.  
 

10) Recomandă o abordare comună privind educația interdisciplinară - de tip 

STEM (știință, tehnologie, inginerie și matermatică), precum și activitățile 
educaționale extracurriculare, în vederea adaptării forței de muncă la noile 

cerinețe din industria farmaceutică.  

 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 30 martie 2021, a hotărât 

cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie transmisă Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare 

parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României asupra 

observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de formulare a unor 
politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, Comisiei 
Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană în 

Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 211. 

 

ȘTEFAN MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 


