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ULTIMELE NOUT��I PRIVIND PROBLEMA DROGURILOR ÎN EUROPA  

Raportul anual 2009 al Agen�iei UE privind drogurile 
 
(21.10.2009, LISABONA) Raportul anual 2009: situa�ia drogurilor în Europa — publica�ia reprezentativ� a 
Agen�iei UE privind drogurile (OEDT) — va fi lansat la Bruxelles la începutul lunii noiembrie. 
 
o Data lans�rii: joi, 5 noiembrie 
o Ora: 10.00 CET (ora Bruxelles-ului) 
o Locul: Sala de pres� a Parlamentului European (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
o Pachetul informativ �i pagina cu detaliile evenimentului sunt disponibile la: 

http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Raportul care urmeaz� s� fie publicat con�ine cele mai recente date la nivel european �i comentarii privind 
situa�ia drogurilor în cele 27 de state membre ale UE, precum �i în Croa�ia, Turcia �i Norvegia. Capitolele 
distincte dedicate drogurilor specifice sunt completate de informa�ii actualizate privind bolile infec�ioase �i 
decesele înregistrate ca urmare a consumului de droguri, drogurile noi ap�rute pe pia�� �i tendin�ele emergente, 
precum �i r�spunsul factorilor de decizie în plan juridic, politic, social �i medico-sanitar la problema drogurilor în 
Europa.    

Pachetul informativ  
 
Raportul anual — poate fi desc�rcat în 23 de limbi (21 din limbile oficiale ale UE, la care se adaug� 
norvegian� �i turc�): http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Temele selectate — ofer� o analiz� detaliat� privind policonsumul de droguri �i statistici privind aplicarea 
pedepselor pentru infrac�iunile la regimul drogurilor �i se pot desc�rca în limba englez�, rezumatul fiind 
disponibil în mai multe limbi: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Buletinul statistic 2009 — ofer� tabele �i grafice statistice: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Prezent�rile generale ale ��rilor — prezint� o sintez� a tendin�elor �i caracteristicilor problemei drogurilor la 
nivel na�ional: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Rapoartele na�ionale Reitox — descriu în detaliu fenomenul drogurilor în fiecare �ar� �i pot fi desc�rcate în 
limba englez�: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Pachetul de pres� — poate fi desc�rcat în 23 de limbi (sunt disponibile, de asemenea, fi�iere Mp3 cu 
comentariile directorului referitoare la concluziile din acest an): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Produsele men�ionate anterior vor fi publicate online în 5 noiembrie, la ora 10.00 CET. În ziua lans�rii,             
la sediul OEDT (Lisabona) vor func�iona centre de pres� pentru a r�spunde întreb�rilor jurnali�tilor: 
Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Centrele de asisten�� din cadrul punctelor focale na�ionale Reitox vor 
r�spunde întreb�rilor specifice ��rii respective (a se vedea mai sus pagina cu detaliile evenimentului).   
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