GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 860/2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
860/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 749 din 17 august 2005, se
modifică, după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:
„m) decese asociate consumului de droguri - decese rezultate fie direct, ca urmare a consumului, fie
indirect, ca urmare a comportamentelor determinate de consumul de droguri;”
2. La articolul (1) alineatul (1), litera z) se abrogă.
3. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.
4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. - (1) Măsurile de prevenire a consumului ilicit de droguri constau în totalitatea activităţilor
desfăşurate de instituţiile şi autoritățile publice, precum și de organizațiile neguvernamentale, ori alte
organisme abilitate, în scopul evitării începerii consumului, întârzierii debutului acestuia, evitării
trecerii la un consum cu risc mai mare şi promovării unui stil de viaţă sănătos.
(2) Măsurile de prevenire sunt: informare, educare, comunicare-sensibilizare, conştientizare,
formare de abilităţi, diseminare de informații etc și se desfășoară pe baza unor programe şi proiecte
de prevenire, conform standardelor de calitate, şi pe baza activităţilor specifice în domeniu.
(3) Standardele de calitate și metodologia de avizare a programelor și proiectelor se elaborează de
către Agenția Națională Antidrog și se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului
muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului afacerilor interne.
(4) Programele şi proiectele de prevenire se elaborează în baza evidențelor științifice în domeniu şi
se avizează de către Agenția Națională Antidrog.”
5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Evaluarea programelor și proiectelor de prevenire se face de către instituțiile și
autoritățile publice, de organizațiile neguvernamentale ori de organismele abilitate, care le
implementează, iar raportul cu rezultatele evaluării se transmite anual Agenţiei Naţionale Antidrog, în
scopul elaborării Raportului național privind situația drogurilor.

(2) Agenţia Naţională Antidrog ţine evidenţa programelor şi proiectelor de prevenire a consumului de
droguri avizate şi monitorizează programele şi proiectele aflate în derulare, pe baza unei fişe
standardizate la nivel european şi internaţional, aprobată prin ordin comun al ministrului afacerilor
interne, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului sănătății.”
6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
„(2) Consumatorul care este de acord cu includerea în program, semnează acordul de asistenţă
medicală, psihologică şi socială la care este anexat planul individualizat de asistenţă. Acordul de
asistenţă se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.”
7. Alineatul (3) al articolului 25 va avea următorul cuprins:
„(3) Informarea se face pentru fiecare consumator căruia i s-a acordat asistenţă, conform fișei standard
de înregistrare a urgenţelor medicale datorate consumului de substanțe psihoactive, al cărei model este
prevăzut în anexa nr. 8.”
8. Alineatul (3) al articolului 27 va avea următorul cuprins:
„(3) Furnizorii publici de servicii pentru consumatori sunt:
a) serviciile specializate pentru consumatorii de droguri;
b) serviciile medicale autorizate, potrivit legislaţiei în vigoare;
c) serviciile psihologice atestate, potrivit legislaţiei în vigoare;
d) serviciile sociale acreditate, potrivit legislaţiei în vigoare;
e) alte servicii publice.”
9. La articolul 32, litera f) se abrogă.
10. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:
„(1) Evidența centralizată a datelor privind consumatorii se face prin următorii indicatori specifici:
admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri, boli infecţioase asociate consumului de
droguri, urgenţe medicale datorate consumului de substanțe psihoactive, decese asociate consumului
de droguri, conform fişelor standard prevăzute în anexele nr. 8 și 9, cu respectarea confidenţialităţii,
potrivit legii.”
11. Alineatul (1) al articolului 36 va avea următorul cuprins:
„(1) Indicatorul „Admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri” are drept scop obţinerea
informaţiilor comparabile şi relevante referitoare la numărul şi caracteristicile consumatorilor care au
solicitat servicii de asistenţă.”
12. Alineatele (5) – (7) ale articolului 36 se abrogă.
13. Alineatul (2) al articolului 37 se abrogă.
14. Alineatul (3) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Datele privind indicatorul prevăzut la alin. (1) sunt transmise, la solicitarea Agenţiei Naţionale
Antidrog, de instituţiile publice şi private care derulează programe adresate consumatorilor şi care îi

testează pe aceştia conform legii, pe baza fişei standard pentru indicatorul „Bolile infecţioase asociate
consumului de droguri”, menționată la art. 35.”
15. Alineatul (5) al articolului 37 se abrogă.
16. Alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:
„(1) Indicatorul „Decese asociate consumului de droguri şi mortalitate în rândul consumatorilor de
droguri” are drept scop obţinerea informaţiilor comparabile şi relevante referitoare la numărul şi la
caracteristicile legate de decese.
…
(4) Transmiterea datelor pentru indicatorul prevăzut la alin. (1) se face conform fişei standard de
înregistrare a decesului asociat consumului de droguri, menționată la art. 35.
(5) Codificarea cauzelor de deces în registrele menţionate la alin. (2) se realizează în baza certificatului
constatator al decesului, în conformitate cu Clasificarea internaţională a maladiilor, ultima ediţie, iar
criteriile de selecţie a deceselor, conform indicatorului prevăzut la alin. (1), se stabilesc prin ordin
comun al ministrului sănătăţii, ministrului justiţiei, procurorului general şi ministrului afacerilor
interne.”
17. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 40 (1) Constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
desfășurarea de programe și proiecte de prevenire a consumului ilicit de droguri, fără a deține avizul
prevăzut la art. 4 alin. (4).
(2) Constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei furnizarea de
servicii de asistenţă pentru consumatori, fără a deţine autorizaţia prevăzută la art. 27.
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) și (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele
împuternicite din cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale Antidrog.
(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (3), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
18. Articolul 41 se abrogă.
19. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 46. - (1) Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.
(2) Anexele se actualizează ori de câte ori este necesar, prin ordin comun al ministrului afacerilor
interne şi ministrului sănătăţii.”
20. În cuprinsul Regulamentului, la art. 2 lit. i) și art. 21 alin. (2), (3), (4) și (6), termenul
„învinuitul(ui)” se înlocuiește cu termenul „suspectul(ui)”.
21. În cuprinsul Regulamentului, la art. 10, art. 23, art. 27 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 34 alin.
(2) și art. 35 alin. (2), sintagma „ministrului administrației și internelor” se înlocuiește cu
sintagma „ministrului afacerilor interne”.

22. În cuprinsul Regulamentului, la art. 10, sintagma „ministrului educației și cercetării” se
înlocuiește cu sintagma „ministrului educației naționale și cercetării științifice”.
23. În cuprinsul Regulamentului, la art. 12 alin. (3), art.16 alin. (2) și art. 31 alin. (3), sintagma
„decizia președintelui” se înlocuiește cu sintagma „dispoziția directorului”.
24. În cuprinsul Regulamentului, la art. 27 alin. (2) și art. 29 alin. (2), sintagma „ministrului
muncii, solidarității sociale și familiei” se înlocuiește cu sintagma „ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice”.
25. Anexele nr. 8 și 9 la Regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta
hotărâre.
Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 749 din 17 august 2005, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre,
se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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