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NOUT��I DESPRE SITUA�IA DROGURILOR ÎN EUROPA    

Raportul anual 2006 al Agen�iei UE pentru droguri 

o Date, cifre �i analize privind drogurile: la nivel european �i la nivel na�ional  
o Cele mai recente tendin�e, precum �i r�spunsuri legislative, politice �i sociale  
o Extrase: politici europene în domeniul drogurilor; diferen�e de gen; consumul de droguri în medii 

recrea�ionale 

(6.11.2006, LISABONA) Aspectele esen�iale ale situa�iei drogurilor în Europa sunt tratate în Raportul anual 
2006, care va fi difuzat de Agen�ia UE pentru droguri, OEDT, cu sediul la Lisabona.  

o Data lans�rii: joi, 23 noiembrie 
o Ora: 11:00 CET (ora Bruxelles-ului) 
o Locul: Sala de pres� a Parlamentului European (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
 
Raportul anual privind situa�ia drogurilor în Europa din 2006 ofer� date furnizate de cele 25 de state 
membre ale UE �i de Norvegia, Bulgaria, România �i Turcia. Canabisul, cocaina, opiaceele, amfetaminele, 
�i deriva�ii lor precum �i alte droguri psihotrope reprezint� punctul central în patru capitole referitoare la 
consumul, oferta de droguri, tratamentul împotriva abuzului de droguri �i tendin�ele acestora. Alte capitole fac 
referire la: politici �i legisla�ie privind drogurile, boli infec�ioase �i decese ca urmare a consumului de droguri, 
monitorizare �i policonsum �i r�spunsuri la problemele asociate consumului de droguri. Raportul va fi disponibil 
în 23 de limbi (19 UE + NO, BG, RO, TR). 

Versiunile on-line ale raportului vor ap�rea simultan la http://annualreport.emcdda.europa.eu, site-ul oferind, 
de asemenea, comunicate de pres� ale OEDT (în 23 de limbi) �i rapoarte ale punctelor focale na�ionale 
membre Reitox (în limba englez�). Raportul este completat de trei extrase (în limba englez�), intitulate: 
„Politici europene privind drogurile: extinse dincolo de consumul de droguri ilicite?”, „Perspectiva de gen asupra 
consumului de droguri �i r�spunsuri la problema drogurilor” �i „Tendin�e ale consumului de droguri în medii  
recrea�ionale” (http://issues06.emcdda.europa.eu).  

În aceea�i zi, OEDT va difuza Buletinul statistic pe 2006, un produs on-line prezentând peste 300                
de tabele �i de grafice statistice, care stau în mare parte la baza analizelor din raportul anual pe 2006 
(http://stats06.emcdda.europa.eu). Profilurile de �ar� vor completa imaginea general�, oferind grafice sintetice 
ale unor aspecte esen�iale privind situa�ia drogurilor la nivel na�ional (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Produsele men�ionate vor fi difuzate on-line la ora 11:00 (CET). În ziua lans�rii, la sediul OEDT din Lisabona 
vor func�iona puncte de informare, pentru a r�spunde ziari�tilor (Tel. ++ 351 218 11 30 00), iar punctele focale 
Reitox vor oferi acela�i tip de serviciu (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225). Pentru a degaja traficul 
pe pagina principal� de web, OEDT va oferi un site alternativ (http://docs.emcdda.europa.eu) permi�ând 
accesarea raportului �i a comunicatelor de pres�.  

Comunicatele de pres� vor fi disponibile �i la http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875. Înregistra�i-v� pe 
pagina principal� a OEDT pentru a primi �tiri în mod regulat (http://www.emcdda.europa.eu/register). 


