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PROIECT DE OPINIE 

asupra 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor de 

prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns 

în caz de Urgență Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii 

europene a sănătății 

COM (2021) 576 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 171 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, cu documentul 

nelegislativ privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor de prezentare 

a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară, 

următorul pas către realizarea uniunii europene a sănătății - COM (2021) 576. 

 

Conform Comunicării Comisiei, HERA este înființată pentru a consolida capacitatea 

Europei de a preveni, detecta și reacționa rapid la urgențele sanitare transfrontaliere, 

asigurând dezvoltarea, fabricarea, achiziționarea și distribuirea echitabilă a contramăsurilor 

medicale esențiale. 

 

Principalele misiuni ale HERA: 

• să consolideze coordonarea UE în materie de securitate a sănătății în timpul 

perioadelor de pregătire și de reacție la criză, reunind statele membre, industria și toate 

părțile interesate relevante într-un efort comun; 

• să abordeze vulnerabilitățile și dependențele strategice din cadrul Uniunii 

legate de dezvoltarea, producția, achizițiile, depozitarea și distribuirea de măsuri medicale; 

• să consolideze arhitectura globală de intervenție în caz de urgență. 

Pentru a-și atinge obiectivele, HERA va avea nevoie de o relație de lucru specială cu 

statele membre. Este necesar ca activitățile de dezvoltare, producție și lanțurile de 

rozalia.bucur
conf cu originalul



   

Comisia pentru sănătate și familie 
Telefon: 021.414.1135, 021.414.1136; Fax:021.414.1137; e-mail:cp08@cdep.ro 

 

aprovizionare să fie direcționate către obiectivele strategice ale UE și ale statelor membre în 

perioadele normale și ca acestea să fie intensificate în perioadă de criză. 

În etapa de criză, HERA ar trece într-un mod de funcționare diferit. Pentru a putea 

funcționa eficient, aceasta trebuie să includă un proces decizional rapid și măsuri de urgență. 

Astfel, propunerea de regulament al Consiliului care însoțește Comunicarea stabilește un 

cadru de măsuri pentru situații de urgență. 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor despre  

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea 

Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul pas către 

realizarea uniunii europene a sănătății, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil 

Comunicării. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Dr. Nelu Tătaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


