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Către, 

 

Comisia pentru sănătate și familie 

  Domnului Președinte, Nelu TĂTARU 

   

  Comisia juridică, de disciplină și imunități 

  Doamnei Președinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 
   

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

pentru modificarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea 

traficului și consumului ilicit de droguri, trimis, spre dezbatere şi examinare în 

fond, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei 

pentru sănătate și familie și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa 

nr. PL-x 430/2022 din 29 iunie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 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 apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină și 

imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului 

și consumului ilicit de droguri, trimis cu adresa nr. PL-x 430 din 29.06.2022 şi 

înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 

4c-15/256 din 29.06.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

143/2000, în sensul agravării pedepselor pentru infracţiunile prevăzute la art. 2, 

4 şi 5 din acest act normativ. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de lege 

în şedinţa din data de 27.06.2022. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a avut în vedere: 

 avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 

477 din 29.04.2022); 

 avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 2157 din 

12.04.2022); 



 avizul nefavorabil al Comisiei nr. 1 – comună „Legislație și cooperare 

interinstituțională” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii 

(nr. 8441 din 16.05.2022); 

 avizul nefavorabil al Comisiei pentru tineret și sport (nr. 4c-

25/111/16.11.2022); 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

deputaţii şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a 

participat domnul Adrian Voican, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor 

Interne. 

Conform dispoziţiilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 

13.03.2023, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Comisiei pentru 

sănătate și familie și Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport de 

adoptare a Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 143/2000 privind 

prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în forma 

Senatului. 

Conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, 

republicată, Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

 

           PREŞEDINTE                                                                SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                 Viorel SALAN 
 

 

 
 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar, Mircea STAN 

 


