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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 1-3 martie 2022 

 

        

În ziua de 1 martie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și- a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea 

tabelelor-anexă nr.I, II şi III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PLx. 30/2022). – 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

transmis de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 

prin care se propune adoptarea proiectului de lege. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi.  

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (PLx. 

466/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente 

admise a proiectului de lege. 

 3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 

statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi 

urmaşilor celui decedat (PLx. 20/2022).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2021 pentru modificarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru acordarea 

unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap (PLx. 

43/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx. 52/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de 

alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată (PLx. 59/2022)- sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente admise și respinse transmis de Comisia pentru muncă și 

protecție socială și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. 

 

În zilele de 2 și 3 martie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

La lucrările comisiei din ziua de 1 martie 2022 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, Cristina-

Elena Dinu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-

Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu 

Costel, Radu Tudor Ciornei, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel Mihalcea,  

Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga,Tudor Rareș 

Pop, Alexandru Rafila, Emanuel-Dumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și 

Zoltan Zakarias - membri. A fost absent domnul Ioan Sabin Sărmaș. 

La lucrările comisiei din zilele de 2 și 3 martie 2022 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, Cristina-

Elena Dinu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-

Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu 

Costel, Radu Tudor Ciornei, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel Mihalcea,  

Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga,Tudor Rareș 

Pop, Alexandru Rafila, Beniamin Todosiu, Emanuel-Dumitru Ungureanu, 

Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. A fost absent domnul Ioan 

Sabin Sărmaș. 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


