
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /108 /11 martie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 1-3 martie 2022 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 1 martie 2022, sunt prezenți 23 

deputați din totalul de 24 membri ai comisiei iar în zilele de 2 și 3 martie 

2022, sunt prezenți 24 deputați din totalul de 25 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. 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.  

  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).  

 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).   

 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).  

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).  

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).  
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea tabelelor-

anexă nr. I-III la Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 

2021/802 a Comisiei din 12 martie 2021 de modificare a anexei la Decizia-

cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte includerea noilor 

substanţe psihoactive în definiţia termenului “drog”, precum şi al 

implementării Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei 

asupra substanţelor psihotrope din 1971 în sensul includerii subtanţelor care 

nu sunt puse, încă, sub control naţional. 

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

lege în ședința din data de 7 februarie 2022. 

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. 

 

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

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). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Anexei la Legea nr.339/2005. Potrivit Expunerii de motive, 

intervenţiile legislative sunt argumentate prin faptul că Organismul 

Internaţional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizaţiei Naţiunilor 

Unite a comunicat statelor părţi că tabelele Convenţiei Naţiunilor Unite 

asupra substanţelor stupefiante din 1961, respectiv din Convenţia Naţiunilor 

Unite asupra substanţelor psihotrope din 1971, au fost modificate, respectiv 

completate de către Comisia pentru stupefiante a ONU şi, în consecinţă, 

solicită statelor membre completarea corespunzătoare a legislaţiilor 

naţionale în scopul punerii sub control a acestora. Potrivit proiectului, 12 

substanţe sunt mutate din Secţiunea - Plante şi substanţe aflate sub control 

naţional a Tabelului I în Secţiunea Psihotrope a aceluiaşi tabel al Anexei la 

Legea nr.339/2005. 

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

de lege în ședința din data de 11 octombrie 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. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea prevederilor Legii nr.168/2020, în sensul că, pentru 

autorităţile/structurile cu atribuţii în apărarea securităţii naţionale, zonele de 

misiune se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei, în funcţie de 

gradul de risc specific al ariei geografice respective unde personalul 

participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii. Totodată, se propune ca plata 

drepturilor băneşti acordate în condiţiile legii beneficiarilor unei pensii 

militare de stat să se asigure din bugetul casei sectoriale de pensii în 

evidenţele căreia se află aceştia.  

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

de lege în ședința din data de 2 februarie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.61/1993. Proiectul vizează stabilirea alocaţiei de stat pentu copii, 

începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, după cum urmează: în cuantum 

de 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în 

cazul copilului cu handicap, 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 

ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care 

urmează cursurile învaţământului liceal sau profesional, organizate în 

condiţiile legii, 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, 

în cazul copilului cu handicap. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2023, 

cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu 

rata medie a inflaţiei. Rata medie anuală a inflaţiei este indicatorul definitiv 

cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, se propune modificarea 

alin.(3) al art.1, în sensul clarificării modului în care alocaţia de stat pentru 

copii se poate acorda tinerilor cu dizabilităţi care urmează o formă de 

învăţământ, dar care nu se încadrează în categoria studiilor liceale sau 

profesionale, parte din aceşti tineri urmând forme de învaţămant speciale, în 

cele mai multe cazuri la vârsta de 18 ani aceştia urmând încă cursurile 

învăţământului gimnazial. 

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

lege în ședința din data de 9 februarie 2022. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

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). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative. Potrivit expunerii de motive, proiectul 

vizează continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea 

cheltuielilor aprobate în anii anteriori, pentru evitarea unor presiuni 

suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în anul 2022. 

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

de lege în ședința din data de 14 februarie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

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). 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea posibilităţii, pentru 

personalul din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă şi direcţiile 

de sănătate publică, încadrat fără concurs pe perioadă determinată, pe posturi 

de execuţie, în perioada stării de alertă, de a ocupa pe durată nedeterminată 

acelaşi post sau altul din cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, prin 

promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual 

de muncă încheiat pe perioadă determinată. 

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

lege în ședința din data de 14 februarie 2022. 

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. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


