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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                 Bucureşti, 06.10.2005
                       Nr.23/178/2005

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi

preparatelor stupefiante şi psihotrope

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz,
care va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi familie, cu proiectul de Lege privind
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,
transmis cu adresa nr. P.L.X 437 din 3 octombrie 2005, înregistrată sub nr. 23/178 din
04 octombrie 2005.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 06
octombrie 2005.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să

avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise prezentate în anexă.
În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţiei României,

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

                     PREŞEDINTE,                                          SECRETAR,

                  Dan Ioan Popescu                                       Aurelia Vasile
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A M E N D A M E N T E    A D M I S E
la proiectul de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia

0 1 2 3
1. Art.2. – Pentru aplicarea prezentei legi,

termenii şi expresiile de mai jos semnifică după
cum urmează:
a) contravenţiile internaţionale încheiate cu
privire la substanţele stupefiante şi psihotrope
– Convenţia unică asupra substanţelor
stupefiante din 1961, la care România a aderat
prin Decretul nr.626/1973 şi Convenţia asupra
substanţelor psihotrope din 1971, la care
România a aderat prin legea nr.118/1992 pentru
aderarea României la Convenţia asupra
substanţelor psihotrope din 1971 şi la
Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante
şi substanţe psihotrope din 1988;

1. Lit.a) a art.2 va avea următorul
cuprins:

a) convenţiile internaţionale încheiate cu
privire la substanţele stupefiante şi
psihotrope – Convenţia unică asupra
substanţelor stupefiante din 1961, la care
România a aderat prin Decretul
nr.626/1973 şi Convenţia asupra
substanţelor psihotrope din 1971, la care
România a aderat prin legea nr.118/1992
pentru aderarea României la Convenţia
asupra substanţelor psihotrope din 1971
şi la Convenţia contra traficului ilicit de
stupefiante şi substanţe psihotrope din
1988;

Corectură necesară.
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2.

Art.57. –În termen de 6 luni de la data
publicării prezentei luni în Monitorul Oficial al
României, Ministerul Sănătăţii va elabora
normele metodologice de aplicare a acesteia,
care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

2. Articolul 57 va avea următorul
cuprins:
Art.57. –În termen de 6 luni de la data
publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Ministerul Sănătăţii
va elabora normele metodologice de
aplicare a acesteia, care vor fi aprobate
prin hotărâre a Guvernului.

Corectură necesară.

                                        PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,

                                      Dan Ioan Popescu                                                                 Aurelia Vasile

Expert, Isabela Robe
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