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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea 

§i combaterea traficului §i consumului ilicit de droguri §i pentru modificarea 

Legii nr.194/2011 privind combaterea operafiunilor cu produse susceptibile 

de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte
normative in vigoare

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.143/2000 privind prevenirea §i combaterea traficului §i 
consumului ilicit de droguri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificMle §i completarile ulterioare, se modifica §i 
se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) substance aflate sub control national - drogurile, precursorii inscrisi in 

tabelele-anexa nr.I-IV, care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi 
modificate prin inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante 

sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la un interval de 

maximum 6 luni de la inaintarea propunerii de modificare de catre ministrul 
sanatatii sau ministrul afacerilor interne; ministrul inainteaza propunerea de 

modificare a tabelelor de indata ce primeste comunicarea organismelor 

internationale abilitate, respectiv de indata ce primeste documentatiile tehnice 

emise de organele competente in materie pe care se fundamenteaza masura;”
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2. La articolul 1, dupa litera d) se iiitroduc doua noi litere, Ht.d^) §i d^), 
cu urmatorul cuprins:

„d*) substanfd psihoactivd noud - o substan^a in forma pura sau intr-un 

preparat, care nu face obiectul Conven^iei unice a Organiza^iei Na^iunilor Unite 

asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 

1972, §i nici al Convenpei Organizapei Napunilor Unite asupra substan^elor 

psihotrope din 1971, dar care poate prezenta riscuri pentru sanatate sau pentru 

societate similare cu cele prezentate de substanlele cuprinse in convenpile 

menponate;
d^) preparat - un amestec care conpne una sau mai multe noi substance

psihoactive;”

3. Articolul 2 se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:
„Art.2.- (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, 

extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, 
distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, 
depnerea ori alte operapuni privind circulapa drogurilor de rise, fara drept, se 

pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani §i interzicerea unor drepturi.
(2) Daca faptele prevazute la alin.(l) au ca obiect droguri de 

mare rise, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani §i interzicerea unor drepturi.”

4. Articolul 3 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.3.- (1) Introducerea sau scoaterea din tara, precum §i importul ori 

exportul de droguri de rise, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani 
§i interzicerea unor drepturi.

(2) Daca faptele prevazute la alin.(l) privesc droguri de mare 

rise, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani §i interzicerea unor drepturi.”

5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.ll.- Daca faptele prev^ute la art.2, art.6-8 si art. 10 au avut ca 

urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si 
interzicerea unor drepturi.”

6. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Bunurile §i mijloacele folosite la fabricarea ilicita a drogurilor pot fi 
folosite in scop didactic, prin punerea lor la dispozifia unitafilor de pregMire a 

organelor de aplicare a legii, sau prin folosirea lor in campanii de con§tientizare a 

riscurilor asociate consumului de droguri.”
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7. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.l9.- (1) in cazul savarsirii infractiunilor prevazute la art.4, procuroml 

dispune, in termen de 5 zile de la efectuarea in continuare a urmaririi penale, cu 

consimtamantul scris al consumatorului, evaluarea acestuia de catre centrul de 

prevenire, evaluare si consiliere antidrog, in scopul includerii lui in circuitul 
integral de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri.”

Art.IL- Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte 

normative in vigoare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 

din 26 februarie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
„Art.l6.- (1) Fapta persoanei care, fara a define autorizalie eliberata in 

condi^iile prezentei legi, efectueaza, f^a drept, opera^iuni cu produse §tiind ca 

acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie inffacliune §i se 

pedepse§te cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infracliune mai 
grava.

(2) Fapta persoanei care, fara a detine autorizatie eliberata in 

conditiile prezentei legi, efectueaza fara drept, operatiuni cu produse despre care 

trebuia sau putea sa prevada ca simt susceptibile de a avea efecte psihoactive 

constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani,”

2. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
„.Art.l7.- Fapta persoanei care, cu intenfie, efectueaza fara drept 

operafiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzand sau 

disimuland ca acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a caror 

comercializare este pennisa de lege, constituie infracfiune §i se pedepse§te cu 

inchisoare de la 2 la 7 ani §i interzicerea unor drepturi, daca fapta nu constituie o 

inffacfiune mai grava.”

3. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
„Art.l9.- Publicitatea facuta oricaror produse, pretinzand in mod credibil 

ca prin consum acestea produc efecte psihoactive, constituie infractiune si se 

pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.”
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Acest proiect de lege a tost adoptat de Senat in §edm|a din 22 iunie 2021, 
cu respectarea prevederilor articohilui 76 alineatul (1) din Constitufia 

Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Anca Dana Dragu


