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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun 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, trimis Comisiei pentru 

sănătate și familie și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 

pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr.PLx.245 din 7 iunie 

2021. 

 

          În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

          PREȘEDINTE,                                                          PREȘEDINTE, 

        Dr.Nelu TĂTARU                                                 Constantin ȘOVĂIALĂ 
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RAPORT COMUN  

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) 

 

 

         În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate și familie  și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 

în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru completarea tabelului-anexă 

nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, transmis cu adresa nr.PLx.245 din 7 iunie 2021. 

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

ședința din 2 iunie 2021.  

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.215/13.04.2021);  

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-6/529/16.06.2021). 

           

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  transpunerea Directivei 

delegate (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-etanamină (isotonitazen) în definiţia termenului „drog”, publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.379 din data de 13 noiembrie 

2020. 



În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor 

două comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate.  

 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 

dezbătut proiectul de lege  în ședința din 23 iunie 2021, iar cei ai  Comisiei pentru 

sănătate și familie în ședința din 7 septembrie 2021.  

 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă înregistrată, iar la lucrările 

Comisiei pentru sănătate și familie deputaţii au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă. 

 

La dezbaterile Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Afacerilor Interne domnul  

- subsecretar de stat Gherorghe Sorescu și doamna Mihaela Peșa – consilier juridic 

Agenția Națională Antidrog. 

 

        În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului  de Lege 

pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea 

şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în forma prezentată de 

Senat. 

 

         În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                                          PREȘEDINTE, 

           Dr.Nelu TĂTARU                                                Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

 

 

     SECRETAR,                                                                SECRETAR, 

        Liviu - Ioan BALINT                                                    Antonel TĂNASE 

  

  
             Livia Spînu, consilier parlamentar                                                                             Luminița Oprea, consilier parlamentar 


