NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiune în perioada 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei
naţionale antidrog 2013 – 2020
Secţiunea a 2-a - MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV
Una dintre formele cele mai active de manifestare a criminalităţii
1. Descrierea situaţiei
actuale
transfrontaliere este reprezentată de producţia, traficul şi consumul ilicit de droguri,
fenomen a cărui amploare tinde să erodeze bazele sistemului social şi să afecteze
instituţiile fundamentale ale statului de drept.
Dimensiunile criminalităţii din această sferă constituie un risc la adresa ordinii,
liniştii şi siguranţei publice, dar mai ales la adresa sănătăţii umane.
Ameninţarea pe care o reprezintă fenomenul drogurilor impune o acţiune
comună şi coordonată a autorităţilor cu atribuţii în lupta împotriva traficului şi
consumului ilicit de droguri, precum şi a altor instituţii şi organizaţii
neguvernamentale, într-o concepţie unitară care să asigure o reacţie adecvată.
Strategia Naţionala Antidrog 2013-2020 fundamentează politicile în
domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri pe
prevederile noii strategii europene privind drogurile, pornind de la evaluarea
fenomenului în România.
În vederea implementării Strategiei naţionale antidrog pentru perioada 20132020, Agenţia Naţională Antidrog a elaborat un plan naţional de acţiune pe termen
mediu,
respectiv
Planul
naţional
de
acţiune
2013-2016.
S-a optat pentru elaborarea unui plan de acţiune pe termen mediu în considerarea
asigurării flexibilităţii necesare implementării obiectivelor evidenţiate în strategie,
urmând ca, în funcţie de contextul social, economic şi juridic existent la finele anului
în curs, cât şi prin raportare la nevoile concrete identificate pe parcursul primilor ani
de implementare, să fie elaborat Planul de acţiune 2017-2020 de către Agenţia
Naţională Antidrog, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu
În prezentul proiect de act normativ se continuă activităţile necesare
concretizării fiecărui obiectiv specific din cadrul Strategiei Naţionale Antidrog,
instituţiile responsabile cu îndeplinirea acestora, precum şi termenele de evaluare şi
realizare a lor.

Pornind de la o abordare integrată, echilibrată, fundamentată ştiinţific,
proiectul Planului de acţiune 2017-2020 stabileşte un plus de valoare în ceea ce
priveşte reacţia statului român la problematica drogurilor, prin dezvoltarea
mecanismelor de coordonare, colaborare inter-instituţională, transparenţă
decizională, cercetare şi analiză strategică.
2. Schimbări
preconizate

Noul Plan de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în
perioada 2017 – 2020 urmăreşte asigurarea continuităţii privind realizarea
obiectivelor generale şi specifice ale strategiei naţionale, pentru reducerea cererii şi
ofertei de droguri, pentru întărirea cooperării internaţionale şi dezvoltarea unui
sistem global de informare-evaluare privind fenomenul drogurilor, exprimând
totodată, în concordanţă cu recomandările europene, importanţa activităţii de
coordonare a politicii antidrog.
Concepţia noului plan este rezultatul unei abordări echilibrate a fenomenului
drogurilor, pornind de la concluziile rezultate din analiza Planului de acţiune 2013 2016 privind implementarea Strategiei naţionale antidrog şi evaluarea fenomenului
în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013.
În concret, se urmăreşte menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri
în România în paralel cu eficientizarea măsurilor pentru combaterea criminalităţii. În
acest sens, în vederea reducerii consumului de droguri şi a înlăturării efectelor
nefaste ale acestuia, noul plan de acţiune vizează crearea şi punerea în funcţiune a
unui circuit integrat de servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru
consumatori şi consumatorii dependenţi.
În acelaşi timp, pentru reducerea ofertei de droguri în România, acţiunile
preconizate acordă un rol important consolidării instituţionale şi legislative şi
extinderii cooperării atât la nivel naţional cât şi internaţional, între instituţiile
abilitate în combaterea criminalităţii privind drogurile.
Planul de acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale
Antidrog pentru perioada 2013-2020 este documentul programatic care înglobează
direcţiile generale de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea
amplorii fenomenului drogurilor la nivel naţional.
Direcţiile generale de acţiune în domeniul drogurilor se reflectă la nivel
programatic în 5 capitole, care reprezintă arii majore de intervenţie: reducerea
cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri, coordonare, cooperare
internaţională, cercetare, evaluare, informare. În vederea îndeplinirii obiectivelor
strategice şi intervenţiilor majore propuse în Strategie sunt stabilite obiective
specifice concrete pornind de la o abordare coerentă şi eficientă.
Astfel, proiectul Planului de acţiune 2017-2020 ce este propus spre aprobare
reprezintă documentul ce izvorăşte din experienţa acumulată de către instituţiile
statului, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, societatea civilă în lupta
intensă pe care fiecare o poartă cu acest fenomen din ce în ce mai puternic al
drogurilor.
Această luptă trebuie înţeleasă din dublă perspectivă şi anume adaptarea
instituţiilor, a entităţilor private a societăţii şi a persoanei la provocările determinate
de schimbare, pe de o parte, iar pe de altă parte determinarea schimbării în sensul
dorit, adică în sensul stopării sau diminuării fenomenului drogurilor.
Scopul principal al proiectul Planului de acţiune 2017-2020 este promovarea

politicilor antidrog, prin aplicarea cadrului normativ şi instituţional şi implicarea
riguroasă a tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu din România.

3. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a - IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Impactul
macroeconomic

11. Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri
3. Impactul social

4. Impactul asupra

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macroeconomic în condiţiile
în care Strategia naţională antidrog pentru perioada 2013-2020 implică
activităţi care vor fi realizate în limitele fondurilor aprobate anual instituţiilor
publice implicate, prin legea bugetului de stat, precum şi prin absorbţia
fondurilor europene nerambursabile şi asigurarea resurselor financiare
necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Prezentul proiect de act normativ prezintă impact social întrucât reprezintă
documentul de politică publică care asigură în continuare implementarea
Strategiei naţionale antidrog, în perioada 2017-2020, permite îndeplinirea
următoarelor obiective strategice, ce reprezintă o evidentă dimensiune socială:
 întărirea influenţei factorilor de protecţie şi reducerea influenţei
factorilor de risc, prin implicarea populaţiei generale, în special a
grupurilor vulnerabile, în programe de prevenire a consumului de
droguri universale, selective şi indicate, fundamentate pe evidenţe
ştiinţifice şi în conformitate cu standardele de calitate;
 îmbunătăţirea activităţilor de prevenire şi dezvoltare a reţelei de
asistenţă integrată a consumatorilor de droguri;
 adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca
alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere
a timpului liber;
 creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în
vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de
informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului
de droguri;
 diminuarea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea factorilor de
protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi
particularităţile acestora;
 dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii
de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus în
vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

mediului
5. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 4 - a - IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT,
ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 4 ANI)
Nu este cazul
mii lei
Indicatori

1
1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii)impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i)contribuţii de asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a

Anul
curent
2016
2

Următorii 4 ani
2017
3

2018
4

2019
5

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2020
6

compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificării veniturilor
şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Planul de acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog
în perioada 2013-2020 se implementează în limita fondurilor alocate, conform
prevederilor legale în vigoare, ordonatorilor de credite implicaţi, prin legile
anuale ale bugetului de stat şi nu are impact asupra bugetului naţional consolidat.

Secţiunea a 5 - a - EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN
VIGOARE
1. Măsuri normative
necesare pentru
aplicarea prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau
abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a
proiectului de act
normativ
b) acte normative ce
urmează a fi elaborate
în vederea
implementării noilor
dispoziţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Iniţiativele legislative de modificare şi/sau completare a unor acte normative de
nivel superior (legi, ordonanţe ale Guvernului) şi a celor de nivel inferior (hotărâri
ale Guvernului, precum şi ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne)
se vor realiza conform planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza noilor
oportunităţi reieşite din Strategia naţională.
Prezentul act normativ este în concordanţă cu prevederile următoarelor documente:
2. Conformitatea
1. Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost
proiectului de act
normativ cu legislaţia modificată prin protocolul din 1972, ratificată la nivel naţional prin Decretul nr. 626
din 1973
europeană în cazul
2. Convenţia naţiunilor unite din 1971 asupra substanţelor psihotrope,
proiectelor ce transpun
ratificată la nivel naţional prin Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992;
prevederi europene
3. Convenţia din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe
psihotrope, ratificată la nivel naţional prin Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992;
4. Convenţia cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva la 21
mai 2003, ratificată la nivel naţional prin Legea nr. 332/2005;
5. Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată
la Viena în data de 5 mai 2006, ratificată la nivel naţional prin Legea nr.
214/02.07.2007;

6.
Decizia-cadru 2004/757/ de stabilire a dispoziţiilor minime privind
elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul
traficului ilicit de droguri, adoptată la 25 octombrie 2004 de către Consiliul JAI;
7.
Decizia 2005/387/JAI privind schimbul de informaţii, evaluarea
riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive, adoptată la 10 mai 2005 de
către Consiliul JAI;
8.
Pactul European privind combaterea traficului internaţional de
droguri – întreruperea rutelor cocainei şi heroinei,aprobat în 3 iunie 2010 de către
Consiliul JAI;
9.
Pactul European împotriva drogurilor sintetice, adoptat la 2728.10.2011 de către Consiliul JAI
3. Măsuri normative
necesare aplicării
directe a actelor
normative
4. Decizii ale Curţii
Europene de Justiţie şi
alte documente
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente

6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu este cazul.
1) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din
11 februarie 2004 privind precursorii de droguri;
2) Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului privind supravegherea
comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe;
3) Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 care stabileşte
modalităţile de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind precursorii de droguri şi ale Regulamentului
(CE) nr. 111/2005 al Consiliului cu privire la regulile ce trebuie stabilite pentru
supravegherea comerţului cu precursori între Comunitate şi ţările terţe.
Nu au fost identificate.

Secţiunea a 6-a - CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE
ACT NORMATIV
1. Informaţii privind procesul
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme
implicate

În procesul de elaborare a proiectului Planului de acţiune 2017-2020
au fost consultate următoarele :
- structuri M.A.I.:
1. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă;
2. Direcţia Generală Financiară;
3. Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii
Internaţionale;
4. Direcţia Generală Anticorupţie;
5. Inspectoratul General pentru Imigrări;
6. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
7. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române;

8. Academia de Poliţie “ALEXANDRU IOAN CUZA”;
9. Institutul de Studii pentru Ordine Publică;
10. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane;
11. Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen;
12. Inspectoratul General al Poliţiei Române;
13. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a
Criminalităţii Organizate;
14. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Centrul de Cooperare
Poliţienească Internaţională.
- structuri ale Ministerului Public:
1. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
2. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism.
- Ministere şi alte autorităţi şi agenţii:
1. Ministerul Afacerilor Externe;
2. Ministerul Culturii;
3. Ministerul Educaţiei Naţionale;
4. Ministerul Finanţelor Publice;
5. Ministerul Justiţiei;
6. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice;
7. Ministerul Sănătăţii;
8. Ministerul Tineretului şi Sportului;
9. Consiliul Superior al Magistraturii;
10. Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
11. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi
Protecţiei Sociale;
12. Directia de Prevenire a Criminalităţii;
13. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
14. Serviciul de Informaţii Externe;
15. Serviciul Român de Informaţii;
16. Societatea Română de Radiodifuziune;
17. Biserica Ortodoxă Română;
18. Arhidieceza Romano - Catolică de Alba – Iulia;
19. Arhidieceza Romano - Catolică de Bucureşti;
20. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
21. Garda Naţională de Mediu;
22. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
23. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
24. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
25. Agenţia Naţională pentru Romi;
26. Avocatul Poporului;
27. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

- organizaţii profesionale:
1. Colegiul Farmaciştilor din România;
2. Colegiul Medicilor din România;
3. Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
4. Colegiul Psihologilor din România.
- organizaţii neguvernamentale:
1. Asociaţia de Luptă Antidrog A.M.A.;
2. Asociaţia Cultural – Ştiinţifică “CARPAŢII RĂSĂRITENI”;
3. Asociaţia Europeană pentru Siguranţă şi Antidrog;
4. Alianţa Internaţională Antidrog;
5. Asociaţia Română Anti – SIDA;
6. Asociaţia pentru Siguranţă Comunitară şi Antidrog;
7. Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj;
8. Asociatia CARUSEL;
9. Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – România;
10. Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului;
11. Fundaţia ROMANIAN ANGEL APPEAL;
12. Organizaţia “SALVAŢI COPIII”;
13. Asociatia SAMUSOCIAL din România;
14. Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate “SASTIPEN”;
15. Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru
Tineri “SFÂNTUL STELIAN”;
16. Asociatia Nationala de Interventii in Toxicomanii (ANIT);
17. Romanian Harm Reduction Network (RHRN);
18. Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor
(ALIAT);
19. Asociatia Phoenix Haga Romania;
20. Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor.
- unităţi de învăţământ:
Universitatea Bucureşti;
Universitatea Politehnică Bucureşti;
Universitatea “SPIRU HARET”;
Universitatea “1 DECEMBRIE 1918” Alba Iulia;
Universitatea “BABEŞ-BOLYAI” Cluj-Napoca;
Universitatea “LUCIAN BLAGA” Sibiu;
Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Sociologie şi
Psihologie;
8. Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenţă
Socială;
9. Universitatea Romano-Americana-Facultatea de Drept;
10. Universitatea VALAHIA din Târgovişte - Facultatea de Teologie
Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. Ministerele avizatoare:
1. Ministerul Afacerilor Externe;
2. Ministerul Finanţelor Publice;
3. Ministerul Justiţiei;
4. Ministerul Sănătăţii;
5. Ministerul Educaţiei Naţionale;
6. Ministerul Fondurilor Europene;
7. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice;
8. Ministerul Tineretului şi Sportului;
Rezultatele procesului de consultare au fost centralizate şi proiectul de
strategie a fost actualizat cu observaţiile preluate. Nepreluarea unor
observaţii în cadrul proiectului de strategie a fost motivată.
Organizaţiile neguvernamentale consultate desfăşoară activităţi de
prevenire, informare, cercetare, cooperare şi asistenţă integrată a
consumatorilor de droguri.
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în
care actul normativ are ca
obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea Este necesar avizul Consiliului Legislativ.
de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare
a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a - ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Informarea societăţii
civile cu privire la
necesitatea elaborării
proiectului de act
normativ

Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispoziţiilor
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
completările ulterioare.

2. Informarea societăţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
civile cu privire la
eventualul impact
asupra mediului în
urma implementării
actului normativ,
precum şi efectele
asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor
sau diversităţii biologice
Nu au fost identificate.
3. Alte informaţii
1. Măsurile de punere
în aplicare a proiectului
de act normativ de către
autorităţile
administraţiei publice
centrale şi/sau locale –
înfiinţarea unor noi
organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente.
2.Alte informaţii

În forma prezentată proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului de acţiune în
perioada 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013 – 2020, a fost avizat
de toate autorităţile abilitate.
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