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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 7-10 noiembrie 2022 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 7 noiembrie 2022, sunt prezenți 23 

deputați din totalul de 27 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

   1. Propunerea Grupului parlamentar USR în vederea nominalizării 

domnului deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu, în locul domnului deputat 

Adrian Wiener, pentru funcția de vicepreședinte al comisiei.   

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

art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

376/2021).  

 3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit 

de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor 

cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 

prevăzute de acte normative în vigoare (PLx. 549/2019 2021) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru apărare și Comisia juridică. 

 4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (PLx. 679/2022).   

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a 

Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (PLx. 619/2022). 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului republicată (PLx. 555/2022). 

7. Dezbaterea și emiterea unui proiect de opinie asupra 
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fără azbest: o abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă 

pentru sănătate – COM(2022)488. 

 

La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei, informează membrii comisiei cu privire la propunerea 

Grupului Parlamentar USR în vederea nominalizării domnului deputat 

Emanuel-Dumitru Ungureanu pentru funcţia de vicepreședinte al comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, cu unanimitate de voturi, 

această propunere de modificare a biroului comisiei. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.187 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 376/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în sensul stabilirii 

unor cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească membrii consiliilor de 

administraţie ale spitalelor publice. 

Senatul, în  calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 

lege în ședința din 14 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul înaintat către plen. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte 

normative în vigoare (PLx. 549/2019 2021)  - sesizare în comun cu Comisia 

pentru apărare și Comisia juridică. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.143/2000, precum şi a Legii nr.194/2011, în sensul 

redefinirii noţiunilor de „substanţe aflate sub control naţional” şi de 

„droguri”, al majorării pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile 

prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, precum şi al incriminării 

deţinerii de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept, în 

scop de consum propriu. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate rapoartele preliminare primite 

de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, precum 

și de la Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea Legii în forma transmisă de Senat, aprobând 

astfel solicitarea Președintelui României. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx. 679/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010, urmărindu-se includerea dansatorilor şi a 

soliştilor de balet în categoria persoanelor a căror vârstă standard de 

pensionare poate fi redusă până la 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru 

bărbaţi, alături de balerini şi acrobaţi, respectiv includerea soliştilor de balet 

în enumerarea din anexa nr.4 (Lista cuprinzând profesiile din activitatea 

artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 17 octombrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a 

Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (PLx. 619/2022). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.263/2010, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.127/2019. 

Potrivit expunerii de motive, măsurile propuse vizează eliminarea efectelor 

negative generate de interpretări neunitare în ceea ce priveşte stabilirea 

stagiului complet de cotizare, în raport de vechimea minimă necesară în 

domeniu. În principal, iniţiativa vizează restrângerea la trei situaţii a 

cazurilor în care se aplică un stagiu de cotizare complet redus, concomitent 

cu eliminarea condiţiei de realizare a unei perioade minime într-unul dintre 

domeniile specifice grupei I/condiţii speciale de muncă, necesară pentru a 

beneficia de un stagiu complet de cotizare redus, prin modificarea art.56 

alin.(3) din Legea nr.263/2010, completarea art.28 alin.(1) din Legea 

nr.127/2019 cu trei domenii de activitate specifice grupei I de 

muncă/condiţii speciale, respectiv activităţile din industria de armament, 

sectorul construcţii nave şi din unităţile de producţie a energiei electrice în 

termocentrale pe bază de cărbune, precum şi eliminarea din cuprinsul Legii 

nr.127/2019 a condiţiei de a realiza o perioadă minimă de activitate într-unul 

din domeniile specifice grupei I/condiţii speciale de muncă, necesară pentru 

a beneficia de un stagiu complet de cotizare redus. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 10 octombrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului republicată (PLx. 555/2022). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, potrivit 

expunerii de motive, instituirea unor măsuri de protecţie a copiilor minori, 

care să permită instanţelor de judecată să oblige ambii părinţi şi la efectuarea 

unor şedinţe de consiliere psihologică de specialitate atunci când copilul este 

afectat prin exercitatrea unui abuz emoţional de natura alienării parentale. 

Acest drept al copilului de a fi protejat în faţa alienării parentale este 

recunoscut din 1994 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, însă la nivel 

naţional nu există o definiţie clară a alienării parentale ceea ce determină 

lipsa de previzibilitate a normelor propuse. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 28 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și emiterea unui proiect de opinie asupra COMUNICĂRII  

COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: o 

abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate – 

COM(2022)488. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, emiterea unui proiect de opinie favorabil Comunicării. 

 În zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 2022, membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor 

legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur,  

Consilier parlamentar 


