Consumul de droguri
Definiţii
a) substanţe aflate sub control naţional - drogurile şi precursorii înscrişi în tabelele-anexă nr. I-IV, care
fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, 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;
b) droguri - plantele şi substanţele stupefiante ori psi- hotrope sau amestecurile care conţin asemenea
plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III*;
c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II*;
d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;
e) precursori - substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV*;
f) inhalanţi chimici toxici - substanţele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii;
g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală;
h) consumator - persoana care îşi administrează sau per- mite să i se administreze droguri, în mod ilicit,
prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;
h1) consumator dependent - consumatorul care, ca ur- mare a administrării drogului în mod repetat şi
sub necesi- tate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale;
h2) program integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod
integrat şi coordonat persoanelor consu- matoare de droguri, prin unităţile medicale, psihologice şi
sociale, publice, private şi mixte.
h3) circuit integrat de asistenţă a consumatorilor şi a con- sumatorilor dependenţi de droguri totalitatea programelor integrate de asistenţă asigurate consumatorilor şi consuma- torilor dependenţi
în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi sociale a individului.

i) program terapeutic - totalitatea serviciilor şi a măsurilor medicale şi psihologice integrate,
individualizate prin evalu- are, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator
dependent, în vederea întreruperii con- sumului, a înlăturării dependenţei psihice şi/sau fizice şi/sau a
reducerii riscurilor asociate consumului;
l) program psihologic şi social - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală
sau de grup şi a serviciilor şi măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi
adaptare continuă pen- tru fiecare consumator în vederea înlăturării dependenţei, reabilitării şi
reinserţiei lui sociale;
m) circuit terapeutic - ansamblul de programe terapeu- tice aplicate consumatorului dependent de
droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial si continuu, având ca scop ameliorarea starii de
sanatate;
n) evaluare - determinarea caracteristicilor psihologice şi sociale ale consumatorului de către centrele de
prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea includerii şi su- pravegherii consumatorului într-un
program psihologic şi social de către managerul de caz.
Sancţionarea traficului si a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional


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 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele au
ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea
unor drepturi.



Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără
drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele
privesc droguri de mare risc, pedeapsa este în- chisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea
unor drepturi.



Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea,
cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda. Dacă faptele privesc droguri de mare risc,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.



Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui alt loc
amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea con- sumului

ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor
drepturi.


Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară
din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. Cu aceeasi
pedeapsa se sancţioneaza şi eliberarea sau obţinerea, cu intenţie, de droguri de mare risc, pe
baza unei reţete medi- cale prescrise sau a unei reţete medicale falsificate.



Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte
cu închisoare de la unu la 5 ani.



Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani.



Or g a n i z a r e a , c o n d u c e r e a s a u f i n a n ţa r e a f a p t e l o r prevăzute la art. 2-9
se pedepseşte cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora
sporindu-se cu 3 ani.



Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Dacă îndemnul nu este urmat de executare,
pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amenda.



Dacă faptele prevăzute în paragrafele 1, 5, 7 şi 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa
este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Circumstanţe agravante
Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capi- tol, pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal,
constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:
a) persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar
fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;
b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta
împotriva drogurilor;
c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau ofer- ite unui minor, unui bolnav psihic, unei
persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu
privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de
învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medicaleducativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfaşoară activităţi educa- tive, sportive, sociale ori în
apropierea acestora;

d) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor descrise mai sus;
e) drogurile au fost amestecate cu alte substanţe care le- au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea
persoanelor.
În cazul circumstanţei agravante prevăzute la lit. c), referi- toare la săvârşirea faptelor într-o instituţie de
învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale
sau în apropierea acestora, la max- imul special prevăzut de lege se poate adauga un spor care nu poate
depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.
Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri


Consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală, este interzis pe
teritoriul României.



Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control naţional poate fi inclusă, cu acordul său,
într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri Manifestarea
acordului de includere în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri
se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor
prezentei legi.



Stabilirea programului psihologic şi social individuali- zat se face de către centrul de prevenire,
evaluare şi consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice şi sociale, şi în concordanţă cu
rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute în
regulamen- tul de aplicare a prezentei legi.



Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică,
elaborate de Ministerul Sănătăţii, prin structurile sale specializate şi Colegiul Medicilor din
România.



Unităţile medicale, în care se desfaşoară programe ter- apeutice pentru consumatorii
dependenţi, transmit centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog datele necesare în
vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare
de droguri, pe baza unui raport medical.



Programul terapeutic şi programul psihologic şi social se desfăşoară integrat, astfel încât
consumatorul şi consuma- torul dependent să poată beneficia de o asistenţă medicală,
psihologică şi socială concomitentă şi continuă, cu respectarea drepturilor omului şi a
drepturilor pacientului, potrivit legii. Programele psihologice şi sociale se elaborează de către
Agenţia Naţională Antidrog în colaborare, după caz, cu Minis- terul Sănătăţii, Ministerul Muncii,

Solidarităţii Sociale şi Fami- liei şi Ministerul Justitiei şi se pot derula în centre autorizate şi/sau
acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.


Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se desfăşoară în centre
stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.



Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consu- matorului şi de derularea programelor
psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Agenţiei Naţionale
Antidrog şi, în funcţie de posibilităţile materiale, de către persoana în cauză, de familie sau de un
organism privat, în condiţiile stabilite printr-un ordin comun al minis- trului administraţiei şi
internelor, al ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice.



Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeu- tic individualizat pentru persoanele
asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de
sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru afecţiunile ce decurg din
consumul de droguri şi prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii şi programele de
profilaxie ale Agenţiei Naţionale Antidrog.



În funcţie de posibilităţile materiale, persoana în cauză, familia acesteia sau organisme private pot
suporta parţial sau integral contravaloarea serviciilor de evaluare şi cheltuielile ocazionate de
participarea la programe psihologice şi sociale, la tarifele şi în conditiile stabilite prin decizie a
preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog, cu avizul ministerelor interesate. Sumele încasate de
centrele de prevenire, evaluare şi con- siliere antidrog reprezintă venituri extrabugetare ale
Agenţiei Naţionale Antidrog, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea programelor
de prevenire a traficului şi consumu- lui ilicit de droguri. Sumele neutilizate la sfârşitul anului se
reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.



Ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii vor stabili, prin ordin comun, măsurile medicale şi
educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.

Confidenţialitatea datelor


Datele personale ale consumatorilor dependenţi de con- sumul de droguri, incluşi în programul
integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, beneficiază de
confidenţialitate, conform normelor în vigoare.



Evidenţa centralizată a consumatorilor incluşi în circuitul terapeutic se ţine de Observatorul
Român de Droguri şi Toxicomanii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în Registrul unic
codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătăţii şi
de alte instituţii care coordonează programe terapeutice, psihologice şi sociale, precum şi de

centrele stabilite, publice sau private. Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile desemnate, are acces la
datele din evidenţă.


Persoana care a fost integrată în programul terapeutic şi programul psihologic şi social i se va
elibera un certificat nominal sau o legitimaţie în format electronic codificată, în care se vor
menţiona: unitatea emitentă, datele de identifi- care a persoanei în cauză, durata, obiectul şi
rezultatul trata- mentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătăţii persoanei în cauză la
începutul şi terminarea tratamentului.



Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistenţă a
consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor
integrate de asistenţă a consu- matorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, datele vor fi
distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.

Sesizarea
Orice persoană care are cunoştinţă despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unităţile
medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, care va proceda conform legii.

