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    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
    ART. 1 
    Se aprobă Strategia naţională antidrog 2013-2020, denumită în 

continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1. 
    ART. 2 
    Se aprobă Planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru 

implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, prevăzut în 

anexa nr. 2. 
    ART. 3 
    Agenţia Naţională Antidrog, ministerele şi celelalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia 

prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului 

lor de activitate, prevăzute în Strategia naţională. 
    ART. 4 
    Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în 

Strategia naţională se asigură de către fiecare instituţie/autoritate 

publică implicată, în raport cu termenele de realizare şi resursele 

disponibile în bugetele proprii. 
    ART. 5 
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
---------- 
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 702 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru 

relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, 
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