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PROIECT DE OPINIE 

asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 

CONSILIU Un spaţiu european al datelor privind sănătatea: 

valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al 

pacienţilor şi al inovării – COM(2022) 196 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 173 alin.(1) din 

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

nelegislativ privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN ȘI CONSILIU Un spaţiu european al datelor privind sănătatea: 

valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al 

inovării – COM(2022) 196. 

 

 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au 

subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante cu privire la datele privind sănătatea. 

Pandemia de COVID-19 a demonstrat în mod clar importanța serviciilor digitale în 

domeniul sănătății. Aceasta a arătat că datele privind sănătatea actualizate, fiabile și 

conforme principiilor FAIR  sunt esențiale pentru a oferi un răspuns eficient în materie de 

sănătate publică în situații de criză și pentru a dezvolta tratamente și vaccinuri eficace. 

Pandemia a accelerat în mod semnificativ și adoptarea instrumentelor digitale, cum ar fi 

dosarele electronice de sănătate (dosare medicale personale sau documente similare în 

format digital), prescripțiile electronice și aplicațiile de sănătate digitale, precum și schimbul 

de date de cercetare. Produsele și serviciile de sănătate digitale, inclusiv telesănătatea, nu 

mai sunt noutăți. Acestea devin parte integrantă a serviciilor de îngrijiri de zi cu zi.  

Pentru a valorifica potențialul datelor privind sănătatea, Comisia prezintă o 

propunere legislativă pentru a crea un spațiu european al datelor privind sănătatea, pentru a 

permite persoanelor fizice să preia controlul asupra propriilor date privind sănătatea și pentru 

a permite utilizarea acestora în scopul îmbunătățirii furnizării de îngrijiri de sănătate, precum 

și pentru a permite UE să utilizeze pe deplin potențialul oferit de schimbul, utilizarea și 

reutilizarea în condiții de siguranță și de securitate a datelor privind sănătatea, fără 

obstacolele existente.  
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Obiectivul general al Strategiei farmaceutice pentru Europa constă     într-un set 

amplu de măsuri și acțiuni care să aibă ca scop revizuirea legislației farmaceutice de bază 

până în 2022, precum și în cooperarea între autoritățile naționale cu privire la politicile de 

prețuri, plăți și achiziții publice.  

Spațiul european al datelor privind sănătatea va facilita un sistem de îngrijiri de 

sănătate mai eficace, mai accesibil și mai rezilient și îmbunătățirea calității vieții, oferind în 

același timp cetățenilor controlul asupra datelor lor privind sănătatea și valorificând 

potențialul economiei bazate pe date. 

Acesta este primul spațiu comun al datelor la nivelul UE într-un domeniu specific 

care rezultă din Strategia europeană privind datele și face parte integrantă din prioritatea 

privind tranziția digitală a Comisiei Europene.  

Încrederea este un factor determinant fundamental pentru succesul spațiului 

european al datelor privind sănătatea. Cetățenii trebuie să aibă încredere că datele lor privind 

sănătatea sunt protejate în mod adecvat. Spațiul european al datelor privind sănătatea va oferi 

un cadru demn de încredere pentru accesul securizat la o gamă largă de date privind sănătatea 

și pentru prelucrarea securizată a acestora. Protecția datelor, securitatea cibernetică, 

legalitatea prelucrării datelor și controlul personal al datelor: aceste principii împărtășesc 

obiectivul de a se asigura că cetățenii pot avea încredere în sistem. Acestea sunt elementele 

constitutive ale spațiului european al datelor privind sănătatea. 

Peste jumătate dintre statele membre nu dispun de o legislație specifică privind 

reutilizarea datelor electronice privind sănătatea în scopuri de cercetare, de elaborare a 

politicilor sau de reglementare, de exemplu, și se bazează pe dispozițiile generale ale GDPR, 

utilizând adesea consimțământul pentru prelucrarea datelor privind sănătatea. Această 

situație are ca rezultat reutilizarea limitată a datelor privind sănătatea. 

Propunerea introduce criterii de securitate pentru sistemele de dosare electronice de 

sănătate, pe lângă interoperabilitate. Aceasta se bazează pe posibilitatea oferită de GDPR de 

a prezenta un act legislativ al UE care să sprijine utilizarea datelor privind sănătatea pentru 

diagnostic și tratament, dar și pentru cercetare, statistici sau în interes public, cum ar fi 

protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea 

unor standarde ridicate de calitate și de siguranță a îngrijirilor de sănătate și a 

medicamentelor sau a dispozitivelor medicale. 

În urma analizei și dezbaterilor asupra aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor 

privind COMUNICĂREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 

CONSILIU - Un spaţiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor 

privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării – COM(2022) 196, 

membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării. 

 

PREȘEDINTE, 

Dr. Nelu Tătaru 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


