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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunita^i §i validari

Nr. XIX/156/18.05.2021

RAPORT

asupra Proiectului de lege pentru completarea tabelului-anexa nr.I la Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea combaterea traficului si consumului ilicit de

droguri

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentui Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ^i validari, prin 
adresa nr. L113/2021, a lost sesizata de Biroul permanent al Senatului m vederea 
dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege pentru completarea 
tabelului-anexa nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea ^i combaterea 
traficului si consumului ilicit de droguri, inij:iat de Guvernul Romaniei.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil initiativa legislative, cu observatii si 
propuneri.

Comisia pentru sanatate publica analizat initiativa legislative §i a transmis un aviz
favorabil, fara amendamente.

Comisia pentru afaceri europene analizat initiativa legislative §i a transmis un aviz
favorabil, fara amendamente.

La dezbaterea initiative! legislative a participat, in conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentui Senatului in vigoare, domnul Subsecretar de Stat al Ministerului 
Afacerilor Interne, Gheorghe Sorescu.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea tabelului-anexe nr.I la 
Legea nr.143/2000 privind prevenirea ?! combaterea traficului ilicit de droguri, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, cu o noua substanta cu efect 
psihoactivin vederea transpunerii Directive! delegate (UE) 2020/1687 a Comisiei din 2 
septembrie 2020 de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului in 
ceea ce priveste includerea noii substante psihoactive N,N-dietil-2-[[4-( 1 - 
metiletox]fenil]metil]-5- nitro-lH-benzimidazol-l-etanamina (isotonitazen) in defmitia 
termenului „drog’'.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, in ^edinta din data de 18 
mai 2021, a analizat initiativa legislative ?! a hotarat sa adopte, cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezenti, un raport de admitere, fara amendamente.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari supune votului plenului 
Senatului raportul de admitere, fara amendamente, impreuna cu proiectul de lege.



Prin continutul sau normativ, ini^iativa legislativa face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeaza a fi supusa dezbaterii $1 adoptarii cu respectarea art. 76 alin (2) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala si ale dispozi^iilor art. 
92 alin. (7) pet. 1 din Regulamentul Senatului in vigoare, Senatul este Prima Camera 
sesizata.

^resedidl^ Secretar,
Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Mo^herSenator LaurS^Ii^lian^ca^tei

Redactat, consilier Andreea Alexandroae
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