
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ  
Nr. 4c-12/1095/14.11.2017 
                              Plx- 403 

 

 COMISIA PENTRU SĂNĂTATE    
                 ŞI FAMILIE 
 
Nr. 4c-8/445/14.11.2017 
                

   
 
                                          RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri 
 
 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, împreună cu Comisia pentru sănătate și familie, au fost sesizate 
spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, trimis cu adresa nr. P.Lx- 403 din 30 octombrie 2017 şi înregistrat 
sub nr. 4c-12/1095 din 30 octombrie 2017şi, respectiv, 4c-8/445 din 
31.octombrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 24 octombrie 
2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 771 din 04.09.2017. 
 Obiectul de reglementare constă în completarea tabelelor-anexă la 
Legea nr. 143/2000, care fac parte integrantă din aceasta, cu un număr de 
14 substanțe noi cu efect psihoactiv.  
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, membrii celor două comisii au examinat proiectul de 
lege în şedinţe separate, în data de 14 noiembrie 2017. 

La lucrări, din totalul de 21 de deputaţi ai Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, la şedinţă au fost prezenți conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie, deputaţii au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul Bogdan 
Samoilă, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și domnul Dan 
Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.  
 În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 
Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în forma deja 
adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 
             PREŞEDINTE,                                    PREŞEDINTE, 
 
            Dorel-Gheorghe Căprar                    Corneliu-Florin BUICU 
 
 
 
  SECRETAR,                                          SECRETAR, 
      Dumitru LUPESCU                                 Vass Levente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 

Dr.  George Cucu 
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Către, 

                   BIROUL PERMANENT 

   AL CAMEREI DEPUTA ŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra 
proiectului de  Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri , 
trimis cu adresa nr. PLx- 403 din 30 octombrie 2017 şi înregistrat sub nr. 4c-
12/1095 din 30 octombrie 2017, respectiv 4c-8/445 din 31 octombrie 2017. 
 

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

categoria legilor ordinare. 

                

  Preşedinte,                                        Preşedinte, 

       Dorel-Gheorghe CĂPRAR                 Corneliu- Florin BUICU 

 
 
 


