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ULTIMELE NOUT��I PRIVIND PROBLEMA DROGURILOR ÎN EUROPA    

Raportul anual 2007 al Agen�iei UE în domeniul drogurilor 

o Date, cifre �i analize referitoare la droguri, atât la nivel european cât �i na�ional 
o Cele mai recente tendin�e, precum �i r�spunsuri legislative, politice, sociale �i în domeniul s�n�t��ii 
o Extrase: Drogurile �i conducerea autovehiculelor; consumul de droguri în rândul persoanelor sub 15 ani; 

cocaina  

(5.11.2007, LISBONA) Aspectele esen�iale ale situa�iei drogurilor în Europa sunt tratate în Raportul anual 
2007, care va fi difuzat de Agen�ia UE pentru droguri, OEDT, cu sediul la Lisabona. 

o Data lans�rii: joi, 22 noiembrie 
o Ora: 10:00 CET (ora Bruxelles-ului) 
o Locul: Sala de pres� a Parlamentului European (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxellels 
 
Raportul anual privind situa�ia drogurilor în Europa din acest an ofer� date furnizate de cele 27 de state 
membre ale UE, de Norvegia �i Turcia. Cea mai recent� perspectiv� european� asupra prevalen�ei �i 
tiparelor de consum, asupra ofertei �i disponibilit��ii drogurilor, precum �i asupra tratamentului �i altor interven�ii 
este prezentat� în capitole separate consacrate anumitor droguri. Acestea sunt completate de capitole 
referitoare la: tendin�e actuale ale consumului de droguri; politici �i legisla�ie, r�spuns institu�ional la problema 
drogurilor, boli infec�ioase asociate consumului �i decese ca urmare a consumului de droguri.  

Raportul �i pachetul de pres� vor fi disponibile în 23 de limbi (21 UE plus NO �i TR) �i vor fi înso�ite de trei 
Extrase în limba englez�. În acest an, extrasele abordeaz� urm�toarele teme: drogurile �i conducerea 
autovehiculelor; consumul de droguri în rândul persoanelor sub 15 ani �i problemele conexe; �i impactul 
consumului de cocain� �i crack asupra s�n�t��ii publice. 

Simultan, OEDT va difuza Buletinul statistic 2007, un produs online cuprinzând aproximativ 400 de tabele �i 
grafice statistice, care stau în mare parte la baza analizei din acest raport anual. Profilurile de �ar� vor 
completa imaginea, oferind grafice sintetice cu privire la unele aspecte esen�iale ale situa�iei drogurilor la nivel 
na�ional. 

Rapoartele na�ionale ale punctelor focale Reitox — surs� primar� pentru Raportul anual 2007 — vor fi, de 
asemenea, disponibile (în englez�), conturând o imagine de ansamblu a fenomenului drogurilor în diferite ��ri. 
Produsele men�ionate anterior vor fi lansate online la 10:00 CET. În ziua lans�rii, la sediul OEDT (Lisabona) vor 
func�iona centre de asisten�� pentru a r�spunde întreb�rilor ziari�tilor — Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57 — în 
timp ce centrele de asisten�� din cadrul punctelor focale Reitox vor r�spunde întreb�rilor specifice ��rilor 
respective. 
 
Informa�ii despre produsele, serviciile �i manifest�rile privind Rapoartele anuale �i linkuri c�tre acestea vor fi 
disponibile la: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 
�i pe un site web alternativ, la: http://docs.emcdda.europa.eu  
 
Fluxul RSS este disponibil la: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 
 


