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R A P O R T 
asupra  reexaminării  Legii  pentru completarea Legii nr. 143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
       

În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată  cu  reexaminarea Legii  pentru completarea Legii         
nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, trimisă cu adresa nr. Pl x 593/2009/2010 din 13 decembrie 2010 şi  
înregistrată cu nr. 32/383 din 16.12.2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea pentru 
completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, în şedinţa din 23  mai 2007, acceptând obiecţiunile 
formulate de Preşedintele României. 

Camera Deputaţilor, conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art. 92 alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, este Cameră decizională. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 77 din Constituţia României, republicată, 
ale art. 135 alin.(2)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a reexaminat  Legea pentru 
completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, în şedinţa din 3 februarie 2011.  

La  şedinţă au fost  prezenţi  22 deputaţi din cei 24 de  membri ai  Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

În  raport de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei constată că 
Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2010, prin care se modifică şi se completează Legea 
nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, apărută la o zi după adoptarea de către Parlament a prezentei legi, oferă 
soluţii legislative care acoperă problematica consumului anumitor plante şi 
substanţe ce prezintă pericol pentru sănătatea publică, şi ca urmare, cu 
unanimitate de voturi, propun plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Legii 
pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 
şi consumului ilicit de droguri. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, legea are caracter de lege organică.  
 
                           PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 

                         Costică  Canacheu                             Gheorghe  Ana  
 

       
 

Întocmit: Consilier parlamentar dr. George Cucu  
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