
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

L E G E 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri, precum şi a Legii nr. 194/2011 privind combaterea 

operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I. - Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 „a) substanţe aflate sub control naţional – drogurile, precursorii 

înscrişi în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta 

lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau 

substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea 

acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătăţii sau a 

ministrului afacerilor interne, la un interval de 6 luni de la formularea 

propunerii; ministrul înaintează propunerea de modificare a tabelelor de 

îndată ce primeşte comunicarea organismelor internaţionale abilitate, 

respectiv de îndată ce primeşte documentaţiile tehnice emise de organele 

competente în materie pe care se fundamentează măsura;” 

1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
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2. La articolul 1, după litera d) se introduc două noi litere, 

lit. d1) şi d2), cu următorul cuprins: 

„d1) substanţă psihoactivă nouă - o substanţă în formă pură sau 

într-un preparat, care nu face obiectul Convenţiei unice a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost 

modificată prin Protocolul din 1972, şi nici al Convenţiei Organizaţiei 

Naţiunilor Unite asupra substanţelor psihotrope din 1971, dar poate 

prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru societate similare cu cele 

prezentate de substanţele cuprinse în convenţiile menţionate; 

 d2) preparat - un amestec care conţine una sau mai multe noi 

substanţe psihoactive.” 

 

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.2. - (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 obiect droguri de 

mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor 

drepturi.” 

 

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. - (1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi 

importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu 

închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare 

risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani şi interzicerea unor 

drepturi.” 

 

5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11. - Dacă faptele prevăzute la art. 2, art. 6 - 8 și art. 10 au 

avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 

25 de ani și interzicerea unor drepturi.” 
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6. La articolul 17 după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 

„(4) Bunurile şi mijloacele folosite la fabricarea ilicită a 

drogurilor, pot fi folosite în scop didactic, prin punerea lor la dispoziţia 

unităţilor de pregătire a organelor de aplicare a legii, sau prin folosirea 

lor în campanii de conştientizare a riscurilor asociate consumului de 

droguri.” 

 

7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 19. - (1) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la  

art. 4, procurorul dispune, în de termen 5 zile de la efectuarea în 

continuare a urmăririi penale, cu consimţământul scris al 

consumatorului, evaluarea acestuia de către centrul de prevenire, 

evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii lui în circuitul 

integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.” 

 

Art. II. - Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor 

cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 

prevăzute de acte normative în vigoare, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2014, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. - (1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie 

eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu 

produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă 

fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în 

condițiile prezentei legi, efectuează fără drept, operațiuni cu produse 

despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea 

efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare 

de la 1 la 5 ani.” 
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2. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 161. - Deţinerea de produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, fără drept, în scop de consum propriu, constituie infracţiune 

şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

 

3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. - Fapta persoanei care, cu intenţie, efectuează fără 

drept operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit 

legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 

unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.” 

 

4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. - Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în 

mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

ION-MARCEL CIOLACU TEODOR-VIOREL MELEŞCANU 
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