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PROCES VERBAL 
 

asupra propunerii de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
participarea Uniunii într-un al doilea program „Parteneriat al ţărilor europene 

şi dezvoltarea testelor clinice" realizat în comun de mai multe state membre 
E 65-s/2013 - COM (2013) 498  

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată în data de 05.09.2013 pentru verificarea 
conformării cu principiul subsidiarității cu propunerea de Decizie a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind participarea Uniunii într-un al doilea program 
„Parteneriat al ţărilor europene şi dezvoltarea testelor clinice" realizat în comun 
de mai multe state membre.  

 
Parteneriatul între Uniunea Europeană şi ţările în curs de dezvoltare privind 

trialurile clinice (EDCTP) a fost instituit în 2003 ca reacţie la criza sănătăţii publice 
de la nivel mondial cauzată de principalele trei boli asociate sărăciei – HIV/SIDA, 
malaria şi tuberculoza – şi ca urmare a angajamentului UE de a atinge obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite până în 2015. Primul 
program EDCTP (EDCTP1, 2003-2012) se află în prezent în etapa ulterioară fazei de 
finanţare activă. 
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La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au participat, în calitate 
de invitați, doamna Rolanda Predescu, director la Ministerul Educației Naționale și 
doamna Andreia Petrescu, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 

Doamna Rolanda Predescu a informat membrii comisiei că impactul 
preconizat la nivel european va fi mai mare decât suma impacturilor programelor și 
activităților naționale. El va permite atingerea masei critice necesare, atât în termeni 
de resurse umane, cât și financiare, prin reunirea cunoștințelor de nivel expert și a 
resurselor complementare disponibile pentru a accelera dezvoltarea unor intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite care sunt urgent necesare pentru a reduce impactul 
devastator al bolilor asociate sărăciei în țările în curs de dezvoltare.  

La nivel mondial, el contribuie la realizarea unei voci unice care să 
reprezinte eforturile europene de cercetare în lupta împotriva acestor boli în țările în 
curs de dezvoltare. În cele din urmă, el promovează un efect structurant pe termen 
lung asupra politicilor și sistemelor de cercetare ale țărilor europene și, în egală 
măsură, ale celor în curs de dezvoltare, și ajută la integrarea politicilor și sistemelor 
de cercetare și de dezvoltare ale UE într-un context coerent. 

Propunerea Comisiei privind programul Orizont 2020 prevede participarea 
continuă a Uniunii într-un al doilea program EDCTP în temeiul articolului 185 din 
Tratat, care este instrumentul adecvat al Uniunii pentru a sprijini activităţile EDCTP, 
deoarece permite atât coordonarea programelor naţionale de cercetare, cât şi 
participarea Uniunii în cadrul programului comun. Impactul preconizat la nivel 
european va fi mai mare decât suma impacturilor programelor şi activităţilor 
naţionale. 

Analizând textul propunerii de Decizie și opiniile invitaților prezenți la 
dezbatere,  membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din data de 24 
septembrie 2013, a hotărât, cu unanimitatea deputaților prezenți la dezbatere, că  
propunerea respectă principiul subsidiarităţii.  

 
 
 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

                 Gheorghe DRAGOMIR                  Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Luminiţa Ghiorghiu 
 


