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AL 

CAMEREI DEPUTA ŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit 
de droguri, cu care Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl-x 246 
din 23 aprilie 2018.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
 
 
 
 

                  PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE,                                                                                           
 

    Conf.Dr. Florin Buicu                                       Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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                                               RAPORT COMUN 
                                                         asupra  
propunerii legislative pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și 

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri, transmisă cu adresa nr. Pl-x 246 din 23 aprilie 2018. 

 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                        
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. Senatul, în calitate de prim ă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă în ședința din 16 aprilie 2018. 
 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-5/233 din 16 mai 2018), 
avizul Consiliului Legislativ (nr. 31/10.01.2018) și punctul de vedere al Guvernului nr.233 
din 26.02.2018.  

 
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.143/2000, cu dispoziţii care permit deţinerea de droguri de risc pentru consum 
propriu în incinta unor camere de consiliere şi consum supravegheat, în prezenţa unei 
echipe multi-disciplinare de profesionişti, cu scopul de a reduce riscurile asociate 
consumului de droguri în spaţii publice, atât pentru consumatori, cât şi pentru comunitate. 
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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 separte. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice.  

 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 

examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 23 mai 2018. La 
lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. La lucrări a participat, în 
calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul Secretar de Stat 
Daniel Robert MARIN.  Comisia a fost respins inițiativa legislativă cu majoritate de 
voturi. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat propunerea legislativă 

menţionată mai sus, în şedinţa din 5 iunie 2018. La lucrările comisiei şi-au înregistrat 
prezenţa 16  deputaţi din totalul de 18 de membrii ai comisiei. La dezbaterile comisiei a 
participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, 
domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat la Ministerul Sănătății și domnul Andrei Mihai 
șef birou la Ministerului Afacerilor Interne. Comisia a respins inițiativa legislativă cu 
majoritate  de voturi (15 pentru, 1 abținere). 

 
 

   În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații Comisiei 
pentru sănătate şi familie şi ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au hotărât, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii 
legislative pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului 
și consumului ilicit de droguri (PLx. 246/2018), pentru următoarele considerente: 

- Inițiativa legislativă nu este în concordanță cu prevederile legale specifice în 
vigoare (Legea nr 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și 
preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare) și nici 
cu reglementările care organizează sistemul de sănătate din România. 

- Prin propunerea legislativă în cauză se creează o nouă structură sanitară care nu 
este definită în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, si care nu ar furniza în principal servicii medicale, 
ci în cadrul său, ar urma să se  supravegheze consumul de droguri de risc fără clarificarea 
modalității de procurare a drogurilor, a regimului lor juridic până în incinta camerei de 
consiliere și consum. 

- Materializarea acestui demers legislativ ar pune în discuție dezincriminarea 
posesiei de droguri sau tolerarea de către organele abilitate să constate  infracțiunile în 
cauză.  
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- Totodată, întrucât prin aplicarea măsurilor propuse sunt determinate majorări ale 
cheltuielilor bugetului de stat, era necesar să se prevadă sursele de acoperire a acestora.   

- În condițiile în care  propunerea legislativă modifică viziunea asupra politicii 
penale în domeniul traficului și consumului ilicit de droguri, demersul legislativ poate 
prezenta vicii de neconstituționalitate în raport cu prevederile art.1 alin. (5) din Constituția 
României .  

 
 

   
 
 
 

             PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE,                                                                          
 
        Conf.Dr. Florin Buicu                                         Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
                            
 
 
    
  
              SECRETAR,                          SECRETAR,  
  
             Dr. Vass Levente                                                              Lupescu Dumitru  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Întocmit, 
Florin Danciu – consilier  parlamentar 
Cătălin Chiper – consilier parlamentar                                         



 


