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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri generale privind avizarea proiectului de Lege 

pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri ( PL x 593/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 
La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri ( PL x 593/2009), adoptat de către Senat în şedinţa din 9 

noiembrie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, menţionează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 



 2

ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

incriminării comercializării, vânzării, punerii în vânzare, distribuirii şi 

livrării produselor din plante, extracte sau combinaţii din plante cu efect 

halucinogen sau euforic. 

Domnia sa acordă cuvântul dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în 

calitate de iniţiator. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru informează că prezenta 

modificare a Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, cu sancţionarea comercializării, vânzării, 

puneri în vânzare, distribuirii, livrării, cumpărării produselor etnobotanice 

din plante, extracte sau combinaţii din plante cu efect halucinogen sau 

euforic creează un cadru de normalitate.  

Interzicerea acestor produse protejează organismul uman de o 

serie de efecte negative asupra stării de sănătate, înlătură cheltuielile 

suportate de sistemul medical de urgenţă în terapia acestor pacienţi, 

limitează impactul social şi previne comportamentul infracţional prin 

lipsa de discernământ a consumatorilor. 

În urma discuţiilor care au avut loc, s-a stabilit că este 

necesară aprofundarea aspectelor legate de această problematică. 

Cu majoritate de voturi, Comisia hotărăşte amânarea 

dezbaterilor şi a avizării proiectului de lege aflat în discuţie. 

 
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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