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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului 

ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și 

psihotrope 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 
din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante 
și psihotrope, trimis cu adresa nr. PL x 45 din 10 aprilie 2012 şi înregistrat 
cu nr. 31/281 din 2 mai 2012. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 
de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă, ca urmare a depăşirii 
termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată în şedinţa din 2 aprilie 2012. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 13 iunie  
2012. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanţei 
de urgenţă, în sensul modificării art. 1 lit. a)din Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea art. 8 alin. (1), 
(2) şi (4) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi 



completările ulterioare, în sensul eliminării prevederii potrivit căreia, 
tabelele din anexele celor două legi pot fi actualizate prin hotărâre a 
Guvernului.  

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al 
Consiliului Legislativ nr. 1105 din 19 octombrie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative 
legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  
face parte din categoria legilor ordinare.  
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