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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra reexaminării Legii pentru  

modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea 

traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind 

combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, transmisă spre 

dezbatere, în fond, Comisiei pentru sănătate și familie, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu adresa nr.PLx. 549/2019/2021  din 28 iunie 2021. 

În raport cu obiectul și conținutul său, Legea supusă reexaminării face 

parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 alin.(3) din 

Constituția României, republicată.  

 

 

   PREȘEDINTE,                   PREȘEDINTE,                       PREȘEDINTE, 

   Dr.Nelu Tătaru         Laura -Cătălina Vicol-Ciorbă        Laurențiu-Dan Leoreanu 
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RAPORT COMUN 

 

asupra reexaminării Legii pentru modificarea și completarea Legii 

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

de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor 

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

prevăzute de acte normative în vigoare 

 

 

În conformitate cu prevederile art.140 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate 

spre dezbatere, în fond, cu Cererea de reexaminare a Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și 

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii 

nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a 

avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 

vigoare, transmisă cu adresa nr.PLx.549/2019/2021 din 28 iunie 2021.  

 

Legea adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000, precum și a Legii 

nr.194/2011, în sensul redefinirii noțiunilor de „substanțe aflate sub control 

național” și de „droguri”, al majorării pedepselor pentru o parte dintre 

infracțiunile prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, precum și al 
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incriminării deținerii de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

fără drept, în scop de consum propriu. 

 

Această lege, adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu 

respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția 

României, republicată, a fost transmisă Președintelui României, spre 

promulgare, la data de 30 decembrie 2019. 

 

Cererea de reexaminare la solicitarea președintelui României a fost 

înaintată Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată în data de  22 iunie 

2021.  

 

În conformitate cu dispozițiile art.77 alin.(2) din Constituția 

României, republicată, Președintele României a formulat Cererea de 

reexaminare asupra legii transmise spre promulgare, supunând atenției 

necesitatea adoptării unei reglementări coerente, clare și predictibile în 

materie, în deplin acord cu legislația europeană, bazată pe fundamentări 

temeinice asupra soluțiilor legislative propuse, precum și necesitatea 

analizării implicațiilor pe care unele dintre aceste modificări și completări 

legislative le presupun. Cererea de reexaminare cuprinde propuneri privind 

redefinirea termenilor prin modificarea dispozițiilor din Legea nr.143/2000 

privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri la 

art.1 lit.a) și la lit.d¹) și d²) nou introduse, majorarea pedepselor de la art.19 

alin.(1), precum și incriminarea ca infracțiune a deținerii de produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept, în scop de consum 

propriu, la art.16¹ nou introdus din Legea nr.194/2011 privind combaterea 

operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele 

decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. 

 

În conformitate cu prevederile art.62 și 131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și cei ai 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au 

reexaminat Legea în ședințe separate, desfășurate în sistem mixt, în data de 

7 octombrie 2021, respectiv 1 martie 2022 și au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea Legii în forma prezentată de Senat. La lucrările celor 

două comisii, deputații au fost prezenți conform listelor de prezență.  
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Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au reexaminat Legea în 

ședința din data de 7 noiembrie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, 

adoptarea Legii în forma prezentată de Senat. La lucrările comisiei deputații 

au fost prezenți conform listei de prezență.  

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra Cererii de reexaminare 

formulate de Președintele României, a punctului de vedere susținut de 

reprezentanții Guvernului, precum și a opiniilor exprimate, membrii celor 

trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului 

Camerei Deputaților, un raport comun de adoptare a Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și 

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii 

nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a 

avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 

vigoare, în forma transmisă de către Senat, aprobând solicitarea 

Președintelui României. 

 

În raport cu obiectul și conținutul său, Legea supusă reexaminării face 

parte din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                   PREȘEDINTE,                        PREȘEDINTE, 

Dr.Nelu Tătaru            Laura -Cătălina Vicol-Ciorbă        Laurențiu-Dan Leoreanu 

 

 

                                 

 

  SECRETAR,                    SECRETAR,                            SECRETAR, 

  Liviu-Ioan Balint              László-Zsolt Ladányi                       Viorel Salan                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Consilier parlamentar,                      Consilier parlamentar,                                   

            Livia Spînu                                       Andreea Sârbu                                               

 

                                                        


