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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 

şi consumului ilicit de droguri ( PL x 593/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 

şi consumului ilicit de droguri ( PL x 593/2009), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 



Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, menţionează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

incriminării comercializării, vânzării, punerii în vânzare, distribuirii şi 

livrării produselor din plante, extracte sau combinaţii din plante cu efect 

halucinogen sau euforic. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, arată că 

prezentul proiect de lege aduce un cadru de normalitate prin: 

- înlăturarea efectelor negative asupra organismului date de 

consumul unor astfel de plante care în anumite doze şi combinaţii pot 

dăuna consumatorului; 

- reducerea costurilor suportate de sistemul medical de 

urgenţă în terapia acestor pacienţi sunt importante; 

- limitarea impactului social al acestor categorii de substanţe, 

care sunt accesibile oricărei vârste; 

- înlăturarea riscului ca un astfel de consumator să aibă o 

conduită infracţională prin lipsa discernământului. 

Domnia sa precizează că la realizarea iniţiativei legislative au 

fost consultate instituţiile cu responsabilităţi în domeniu precum Colegiul 

Medicilor din România, Agenţia Naţională Antidrog şi Universitatea de 

Medicină şi Farmacie. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi 

menţionează că a luat cunoştinţă de consumul acestor substanţe în rândul 

tinerilor, ca urmare a unor sesizări ale unor culte religioase. Domnia sa 

doreşte să cunoască care sunt manifestările intoxicaţiei acute cu aceste 

substanţe. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru informează că persoanele 

intoxicate cu aceste substanţe prezintă tulburări respiratorii, 
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cardiovasculare şi de natură psihiatrică. În urma tratamentului şi a 

consilierii psihologice, pacienţii, cu medie de vârstă cuprinsă între 20-30 

ani, îşi revin. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu intervine şi precizează 

că ar fi necesară o delimitare mai clară între plantele medicinale şi cele 

periculoase pentru sănătatea omului. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru arată că lista acestor plante şi 

substanţe se va aproba, în termen de 60 de zile, prin ordin al ministrului 

sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi subliniază că, în avizul 

Consiliului Legislativ, apar o serie de propuneri care sunt necesare la 

întocmirea raportului. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că, în 

condiţiile în care consumul acestor plante şi substanţe a atins cote 

periculoase pentru sănătatea populaţiei, proiectul de lege este absolut 

necesar şi, în consecinţă, propune avizarea favorabilă a acestuia. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte avizarea favorabilă a proiectului de lege aflat în discuţie. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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