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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

 Bucureşti, 12 aprilie 2021 
 Nr. 4c-22/ 182 

  

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 30 martie – 1 aprilie 2021  

 
 

În perioada 30 martie – 1 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică 

pentru Europa - COM(2020) 761. 
 

II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Instrumentul SURE. 
2. Comisia Europeană – Erasmus+. 

3. Comisia Europeană – EU4Health (programul „UE pentru sănătate”). 
4. Parlamentul European – Adeverința electronică verde. 

5. Parlamentul European - Strategia Uniunii Europene privind turismul 
sustenabil. 

6. Consiliul European – Videoconferința membrilor Consiliului European, 25 
martie 2021. 

 
III. Diverse 

 
 

 Marți, 30 martie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-line. 
Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. 

Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei. 
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La punctul I. al ordinii de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru Europa - COM(2020) 761. 

 
Comunicarea propune o nouă strategie farmaceutică pentru Europa, pentru a asigura 

calitatea și siguranța medicamentelor, stimulând, în același timp, competitivitatea pe 
plan mondial a acestui sector.  

 
Comisia pentru afaceri europene susține strategia farmaceutică pentru Europa, ca 

pilon esențial al viziunii unei Uniuni Europene a sănătății mai puternice, dar își 
manifestă preocuparea în legătură cu complexitatea cadrului instituțional și de 

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

farmaceutice. 
 

Membrii comisiei au subliniat că este necesară studierea riscurilor ce pot apare din 

interacțiunile nedorite dintre medicamentele prescrise unui pacient, mai ales în cazul 
celor noi sau inovatoare. Recomandă derularea de campanii de informare pentru 

reducerea confuziei între medicamente și suplimente alimentare, precum și  
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.   

 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii, 
cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

 
 

 Miercuri, 31 martie a.c. și Joi, 1 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat 
la studiu individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi.  

 

În ziua de 30 martie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 
(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL) – prezentă on-

line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi 
Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL) – prezent on-line, 

Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Diana STOICA 

(Alianța USR – PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS 
Zoltán (UDMR).  

Au absentat motivat: Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS), Mihai Laurențiu POLIȚEANU 
(Alianța USR – PLUS). 

 
În ziua de 31 martie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 
(PSD) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 
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(PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Iulian BULAI 

(Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian 
CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL) – prezent on-line, Mircea FECHET (PNL), Mirela 

FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai 

Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța 
USR – PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán 

(UDMR).  
 

 
În ziua de 1 aprilie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 
(PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Iulian BULAI 

(Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian 

CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL) – prezent on-line, Mircea FECHET (PNL), Mirela 
FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, 

Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai 
Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța 

USR – PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán 
(UDMR).  

 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
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