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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 

Vă înaintăm raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,  trimis  Comisiei 

pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PL x. 724/2015  

din 26 octombrie 2015. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

          PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE, 
 

   Conf.Dr.Florin Buicu                                         Ion Mocioalcă 
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RAPORT  COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 23 din 

Legeanr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre 
dezbatere în fond,  cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 23 din 
Legeanr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri , trimis cu adresa nr. PLx 724/2015 din 26 
octombrie  2015. 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 
de Lege, în şedinţa din 20 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 711 din 01.07.2015. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
articolului 23 din Legea nr. 143/2000  privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri în scopul protejării stării de 
sănătate a populaţiei.  

  Prin modificarea adusă sănătatea persoanelor consumatoare de 
droguri care solicită tratament sau alte servicii de prevenire, evaluare şi 
consiliere antidrog, şi se adresează structurilor teritoriale ale Agenţiei 
Naţionale Antidrog, va fi protejată ca urmare a oferirii posibilităţii 
accesului gratuit la aceste tipuri de servicii sociale integrate, ce includ 
programe psihologice şi sociale, cu respectarea următoarelor principii: 
egalitate de şanse, nediscriminare, confidenţialitate, echitate. 
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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.  

 
La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională din data de 3 noiembrie 2015, şi-au înregistrat prezenţa 18 
deputaţi din totalul de 26 membri.  

 
La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 3 

noiembrie  2015, şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul de 19 
membri.   

La dezbaterile comisiei au participat, în conformitate cu 
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dna Irina 
Alexe, chestor de poliţie - secretar general adjunct al Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 
  În urma dezbaterilor,  cu unanimitate de voturi pentru, Comisia 
pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
 
           În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare .  

 
  

              PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE,       
 

       Conf.Dr.Florin Buicu                                       Ion Mocioalcă 

 
 
 
                SECRETAR,                                            SECRETAR, 
 
    Conf.Dr. Camelia Bogdănici                                Ioan Benga 
                                    
 


