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

Simptomele dependentei de droguri difera m functie de drogurile consumate 
si, de obicei, afecteaza individul pe toate planurile. Cauzele pentru care 
oamenii devin dependenti de droguri sunt multiple, si au de-a face atat cu 
factor! ce influenteaza din exterior, dar care se leaga de obicei de o nevoie 
intrinseca a individului care alege sa consume droguri. Intre acestea. cele 
mai frecvente sunt: curiozitatea- o persoana Tncearca drogul din dorinta de 
a-si satisface o curiozitate cu privire la un lucru despre care a auzit; 
presiunea grupului- in anturaj exista alti consumatori de droguri care 
influenteaza prin presiune sistematica decizia de a consuma a celor care nu 
au facut"0 deja; mediul familial disfunctional- Tn familia dependentului de 
droguri unul sau ambii parinti sunt la randul lor dependenti; traumele din 
trecut- nevoia celui care ajunge sa consume de a-si reprima anumite dureri 
din trecut, care de cele mai multe ori au de-a face cu abuzuri ce li starnesc 
sentimente de vinovatie, rusine, neputinta, de esec, sentimente carora nu le 
poate face fata natural, motiv pentru care apeleaza la un surogat, si anume, 
drogurile, pentru a ,.evada din realitate” si pentru a-si suprima durerea.

Indiferent de cauza, dependentui de droguri este o persoana care este prinsa 
emotional si fizic de droguri si a carui viata este centrata m jurul obtinerii 
acestor droguri. Dependenta il afecteaza pe toate planurile: fizic, emotional, 
socio-profesional si spriritual. De aceea, consider ca inasprirea legislatiei in 
acest domeniu, a pedepselor mai ales pentru cei care sunt traficanti de 
droguri este absolut necesara.

Astfel, initiativa legislativa stipuleaza ca cultivarea, producerea, fabricarea, 
experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in 
vanzare, vanzarea, distribuirea. livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportui, 
procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia 
drogurilor de rise, fara drept, se pedepsesc cu Tnchisoare de la 3 ia 10 ani si



interzicerea unor drepturi. Daca aceste fapte au ca obiect droguri de mare 
rise, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

In ceea ce priveste cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, 
extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de 
droguri de rise pentru consum propriu, fara drept, aceste infractiuni se 
pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani, iar faptele privesc droguri de mare 
rise, atunci pedeapsa este Tnchisoarea de la 2 la 7 ani.

In plus, punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unei locuinte sau a 
unui local ori a oricarui alt loc amenajat, in care are acces publicul, pentru 
consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit in asemenea locuri 
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

De asemenea, initiative legislative prevede corelarea unor articole pentru 
acuratetea actului normativ.

Initiator,
7 »

Deputat Laurentiu-Dan Leoreanu, Grup PNL 
Deputat loan Cupfa, Grup PNL

INITIATORII
9 (

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle



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