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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări

Nr. XIX/211/21.06.2022

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, în vigoare, Comisia 

juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L297/2022, a fost sesizată 

de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra

Propunerii legislative pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, având ca iniţiatori deputaţi 

aparţinând grupului parlamentar PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul agravării pedepselor pentru infracţiunile 

prevăzute la art.2, 4 şi 5 din acest act normativ.

Consiliul Legislativ a analizat iniţiativa legislativă şi a transmis aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil, cu observaţii, propunerea legislativă.



Comisia nr. 1 comună - Legisiaţie şi cooperare interinstituţionaiă - din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii a analizat iniţiativa legislativă şi a transmis un 

punct de vedere cu observaţii.

La dezbaterea propunerii legislative au participat. în conformitate cu prevederile art. 63 

din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului reprezentanţii Ministerului 

Afacerilor Interne, care au susţinut adoptarea propunerii legislative.

în şedinţa din 21 iunie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 

şi validări au analizat propunerea legislativă şi au hotărât să adopte, cu unanimitate de voturi 

ale membrilor prezenţi, un raport de admitere, cu amendamente admise, asupra 

propunerii legislative.

Prin amendamente au fost preluate observaţiile de tehnică legislativă din avizul 

Consiliului Legislativ. Amendamentele sunt cuprinse în anexa la prezentul raport şi fac parte 

integrantă din acesta.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune votului plenului 

Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise, şi propunerea legislativă.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice şi urmează a fi supusă dezbaterii şi adoptării cu respectarea art. 76 alin. [1] din 

Constituţia României, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin. [1] din Legea fundamentală şi ale dispoziţiilor art. 92 

alin. (7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, în vigoare, cu privire la propunerea legislativă - 

L297/2022, Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, / \1/

Senator Cristian-Augustip VICIILE^ CU-ŢÂ6ÂRLAŞ Senator Laura-Mihaela FULGEANU-MOAGHER

Secretar,

/

întocmit, consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Amendamente admise
la Propunere legislativă pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

L297/2022

Propunerea legislativa Amendamente admise Motivare/PrecizareNr.crt.
Amendament conform 
Consiliului Legislativ.

avizului1. Titlu:
Lege pentru modificarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea si combaterea traficului si 
consumului ilicit de droguri .

LEGE
Pentru modificarea Legii 143/2000 
privind prevenirea si combaterea 
traficului si consumului ilicit de droguri

Adoptat de Comisie cu unanimitate de 
voturi.

2. Art. I. - Legea nr.143/2000 privind prevenirea 
şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr. 163 din 6 martie 2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează;

Amendament conform 
Consiliului Legislativ.

avizului

Adoptat de Comisie cu unanimitate de 
voturi.

avizului3. 1. Articolul 2 se modifică si va avea 
următorul cuprins:
(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, 
experimentarea, extragerea, prepararea, 
transformarea, oferirea, punerea în 
vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu 
orice titlu, trimiterea, transportul, 
procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte 
operaţiuni privind circulaţia drogurilor de 
risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare 
de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi.
[2] Dacă faptele prevăzute la alin [1] au ca

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
Art. 2. -

Amendament conform 
Consiliului Legislativ.

(l)Nemodificat.
Adoptat de Comisie cu unanimitate de 
voturi.

(2]Nemodificat.
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obiect droguri de mare risc, pedeapsa este 
închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea 
unor drepturi.
2. Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, 
experimentarea, extragerea, prepararea, 
transformarea, procurarea, cumpărarea 
sau deţinerea de droguri de risc pentru 
consum propriu, fără drept, se pedepseşte 
cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. [1) 
privesc droguri de mare risc pedeapsa 
este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Amendament conform 
Consiliului Legislativ.

avizului4. 2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
Art. 4. -
(1] Nemodificat.

Adoptat de Comisie cu unanimitate de 
voturi.[2) Nemodificat.

avizului5. 3. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice 
titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a 
oricărui alt loc amenajat, în care are acces 
publicul, pentru consumul ilicit de droguri 
ori tolerarea consumului ilicit în 
asemenea locuri se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea 
unor drepturi.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
Art. 5. -
Nemodificat.

Amendament conform 
Consiliului Legislativ.

Adoptat de Comisie cu unanimitate de 
voturi.

6. Amendament conform 
Consiliului Legislativ.

avizuluiArt. II. Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, republicată in 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 
163 din 6 martie 2014, cu modificările şi 
completările 
modificările aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

ulterioare. inclusiv cu

Adoptat de Comisie cu unanimitate de 
voturi.
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