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„LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare”

Prezenta Lege urmăreşte modificarea Legii nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte 
normative în vigoare, precum şi incriminarea şi pedepsirea consumului de produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive

Având în vedere Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, emisă de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum 
şi consumul în creştere de etnobotanice în rândul copiilor şi adolescenţilor, care se află pe piaţa din 
România de 15 ani, este utilă modificarea Legii privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, astfel încât 
consumul să fie de asemenea incriminat şi pedepsit cu închisoarea, la fel cum se întâmplă în cazul Legii 
nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Deşi comerţul nu mai este nici pe departe legal, etnobotanicele continuă să circule masiv pe piaţa 
neagră, iar grupările mari împotriva cărora s-a acţionat au fost înlocuite de alţi dealeri, care nu ţin cont de 
riscurile penale având în vedere sumele mari de bani pe care le câştigă. Modificările legislative realizate 
până în prezent nu au dus, din păcate, la stoparea comerţului cu aceste droguri, ci doar la o reorientare a 
dealerilor, de găsirea de noi metode de a continua afacerea.

Ca toate că de 10 ani este în vigoare Legea 194/2011, privind combaterea operaţiunilor cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, consider că dacă nu se intervine din punct de vedere 
legislativ cu acţiuni de conştientizare, prevenţie, sancţionare şi pedepsire cu închisoarea inclusiv a 
consumului propriu sau pentru alte persoane a produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, 
atunci va prolifera în continuare traficul şi consumul substanţelor denumite generic etnobotanice.

Aşadar, în realizarea documentării pentru elaborarea iniţiativei legislative am solicitat de la 
Ministerul Justiţiei, de la Direcţia de Investigare a Infi-acţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
de la Agenţia Naţională Antidrog şi de la Ministerul Afacerilor Interne pimerea la dispoziţie a datelor 
statistice privind următoarele aspecte: situaţia defalcată pe fiecare an şi judeţ, pentru câte persoane a 
început urmărirea penală şi dintre acestea câte persoane au fost condamnate pentru operaţiimi cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, conform art. 16 din Legea 194/2011; câte din persoanele de 
acestea au fost minori; câte persoane au fost depistate în calitate de consumatori cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, conform Legii 194/2011; care este incidenţa traficului şi care este incidenţa 
consumului cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, conform Legii 194/2011.



în urma acestor solicitări am primit mai multe statistici care ar trebui să ne îngrijoreze pe toţi şi care ne 
obligă să acţionăm cât mai repede pentru a reduce la minim, dacă nu putem să oprim cu totul consumul 
şi traficul de droguri şi etnobotanice, în special în rândul tinerilor.

Astfel, trebuie să ştiţi că 14% dintre elevi şi studenţi au declarat în 2019 că au consumat droguri cel puţin 
o dată în viaţă, 10% dintre elevi şi studenţi au spus că au consumat droguri cel puţin o dată în ultimul an, 
iar 7% dintre elevi şi studenţi au susţinut că au consumat droguri cel puţin o dată în ultima lună.

în ceea ce priveşte noile substanţe psihoactive, acestea sunt pe primul loc în consumul de droguri atât în 
judeţul Botoşani pe care îl reprezint în Parlament, cât şi la nivelul întregii ţări.

Suplimentar de modificarea cadrului legal în acest domeniu este nevoie de acţiuni concrete şi 
permanente de informare pentru conştientizarea pericolului generat de consumul de droguri şi 
etnobotanice pentru a ajuta la salvarea vieţilor celor din jurul nostru.

îmi doresc ca împreună ca Parlamentul şi Guvernul împreună cu autorităţile locale să sporească gradul 
de conştientizare privind problema majoră pe care o reprezintă pentru societate drogurile, precum şi să 
creeze o societate fără consum de droguri. Trebuie să dăm un mesaj ferm de combatere a traficului şi 
vânzărilor de droguri, precum şi cu scopul de a oferi tratament gratuit celor care sunt dependenţi de 
aceste substanţe extrem de dăunătoare sănătăţii.

Aşadar, stimate colege şi stimaţi colegi vă rog să ne sprijiniţi pentru promovarea acestei iniţiativei 
legislative prin care să actualizăm lista cu toate substanţele psihoactive care au apărut în ultimii ani 
pentru a le putea interzice de la comercializare şi consum, să incriminăm consumul de droguri şi 
emobotanice şi în rândul minorilor şi să creştem pedepsele pentru vânzarea sau distribuţia de droguri în 
rândul minorilor.
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