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RAPORT COMUN 
asupra  propunerii legislative privind reglementarea condiţiilor de punere 

pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, 
halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora 

(Pl. x  485/2011) 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară, Comisia pentru sănătate şi 
familie şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu  propunerea legislative privind reglementarea 
condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora, 
trimisă cu adresa nr. Pl.x 485 din 27 iunie 2011. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul legislativ, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 376 din 29 martie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 

reglementare stabilirea condiţiilor de introduce pe piaţă a plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope 
şi a derivaţilor acestora, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii 
Comisiei de agricultură, ai Comisiei pentru sănătate şi familie şi ai 
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Comisiei juridice, au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 24 
septembrie 2012.  

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru agricultură, la 
şedinţă au participat 24 deputaţi, din numărul total de 17 membri ai 
Comisiei de sănătate, la şedinţă au participat 14 deputaţi, iar din numărul 
total de … membri ai  Comisiei juridice, la şedinţă au participat …deputaţi.  

În urma dezbaterilor cele trei Comisii sesizate în fond, au hotărât cu 
unanimitate de voturi - să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, Raportul de respingere a Propunerii legislative 
privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, 
psihotrope şi derivaţilor acestora, din următoarele considerente: 

- Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care 
reglementează acelaşi domeniu; 

- Pentru a evita legiferarea paralelă. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
           PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,   
  Adrian RĂDULESCU                     Rodica NASSAR 
   
 

PREŞEDINTE, 
                Daniel BUDA  

 
 
 
 

 
 
  Consilier parlamentar,                Consilier parlamentar,   Consilier parlamentar,         
       Anton Păştinaru              Rodica Penescu                          Gheorghe Marinescu 
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