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La lucrările comisiei din ziua de 7 septembrie 2021 sunt prezenți 24 

deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 8 și 9 

septembrie 2021 sunt prezenți 23 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 tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PLx 245/2021)– 

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

națională. 

   2.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor-  Calea 

către o planetă sănătoasă pentru toți. Plan de acțiune al UE: „Către reducerea 

la zero a poluării aerului, apei și solului” – proiect de opinie ce va fi înaintat 

Comisiei pentru afaceri europene. 

  

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

dezbateri, în fond, asupra Legii pentru completarea tabelului-anexă nr.I la 

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

ilicit de droguri (PLx 245/2021)– sesizare în comun cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea 

Directivei delegată (UE) 2020/1687 a Comisiei din 2 septembrie 2020 de 

modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce 

priveşte includerea noii substanţe psihoactive N,N-dietil-2- [[4-(1-

metiletox)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-l-etanamina (isotonitazen) în 

definiţia termenului „drog”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr.379 din data de 13 noiembrie 2020. 
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  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 2 iunie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

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

dezbateri asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-

2025 (COM(2021)171. 

Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante ale 

Planului de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și 

solului ” 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea  proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

 În zilele de 8 și 9 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


