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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 7-10 noiembrie 2022 

 

        

În ziua de 7 noiembrie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările, având 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. 

Supusă votului, propunerea de înlocuire a fost aprobată de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 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. 

 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. 

 

 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. 

 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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 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. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

copilului republicată – PLx. 555/2022. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 7. 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. 

La lucrările comisiei din ziua de 7 noiembrie 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, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, Georgeta-Carmen 

Holban, Remus-Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, 

Florian-Claudiu Neaga,Tudor Rareș Pop, Beniamin Todosiu, Emanuel-

Dumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias – membri, 

Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Silviu Feodor,  și Jaro-Norbert Marșalic 

– membri, fiind absenți. 

 

    PREŞEDINTE, 

                 Dr. Nelu TĂTARU 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


