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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTA ŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului 
ilicit de droguri, cu care Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl-x 421 
din 3 septembrie 2018.  

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

 
 
 
 
 
 

                  PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE,                                                                                           
 

    Conf.Dr. Florin Buicu                                       Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
     Comisia pentru sănătate şi familie  

    Nr. 4c- 10/320/2018                                                                                             
 
       

  Comisia pentru apărare, ordine publică și       
siguranță națională                      
 Nr. 4c-15/538/2018                                                                      

                                                                                                              
        Pl-x 421/2018 

                                                                                                        Bucureşti, 26.09.2018 
                                               
                                            RAPORT COMUN 
                                                      asupra  
proiectului de Lege pentru completarea 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 sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri  , transmis cu adresa nr. Plx 421 din 3 septembrie 2018. 

 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                        
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. Senatul, în calitate de prim ă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 
de lege  în ședința din 3 iulie 2018. 
 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-6/392 din 13 septembrie 
2018) și avizul Consiliului Legislativ (nr. 492/22.05.2018).  
     Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 
143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, 
republicată, cu modificările și completările ulteriore, în sensul introducerii a două noi 
substanțe în cuprinsul tabelului nr. I din lege. 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege în şedinţe separte. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

 
      Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au examinat 
proiectul de Lege, menționat mai sus, în şedinţa din 26 septembrie 2018. La lucrările 
Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. La dezbaterile din cadrul  Comisiei a 
participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, 
doamna  Mihaela Peșa, consilier juridic în cadrul Agenției Naționale Antidrog.  Comisia 
propune Plenului Camerei Deputaților cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 
 

    
    Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 18 septembrie 2018. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat 
prezenţa 17 deputaţi din totalul de 18 de membrii ai comisiei. La dezbaterile din cadrul 
Comisiei a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  
Deputaţilor, doamna  Mihaela Peșa, consilier juridic în cadrul Agenției Naționale 
Antidrog.  Comisia propune Plenului Camerei Deputaților cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 
     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

 
 

 
 
 

             PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE,                                                                     
 
        Conf.Dr. Florin Buicu                                                Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
                            
 
 
    
  
              SECRETAR,                          SECRETAR,  
  
             Dr. Vass Levente                                                        Andrei Alexandru -Ioan 

 
   
Întocmit,  
Dr. Florin Danciu – consilier  parlamentar 
Luminița Oprea – consilier parlamentar                                    



 
ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1.  Titlul legii 
Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri 

Titlul legii 
Nemodificat 
 
 

 

2.  Articol unic:  La anexa din Legea nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 
din 6 martie 2014, în tabelul nr.I, după 
substanţa ”4,4 DMAR=para-methyl-4-
methylaminorex” se introduc următoarele 
substanțe: 

”MT-45=1 -ciclohexil- 4-( 1,2-
difeniletil)piperazină, 
Acriloilfentanil=N-(l-fenetilpiperidin-4-il)-N-
fenilacrilamidă” 

Articol unic: La anexa din Legea nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 
2014, cu modificările și completările ulterioare,  în 
tabelul nr.I, după substanţa ”4,4 DMAR=para-
methyl-4-methylaminorex” se introduc următoarele 
substanțe: 

”MT-45=1 -ciclohexil- 4-( 1,2-difeniletil)piperazină, 
Acriloilfentanil=N-(l-fenetilpiperidin-4-il)-N-
fenilacrilamidă” 

(Comisia pentru apărare și Comisia pentru sănătate) 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

3.  Prezenta lege transpune art.l pct.l lit.a) din 
Directiva (UE) 2017/2103 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 noiembrie 
2017 de modificare a Deciziei-cadru 
2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi 
substanţe psihoactive în definiţia termenului 
’’drog” şi de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI 
a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr.305 din 21 
noiembrie 2017. 
 

 Nemodificat  
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