
LEGALIZAREA CÂNEPEI – O SOLUŢIE ALTERNATIVĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA.

“Mai ştiţi ce prostie am făcut, semnând convenţiile privind interzicerea cultivării cânepei, pe când alte ţări se dezvoltă prin această 
industrie? La noi cânepa e drog, iar în Olanda şi Belgia se vinde liber. Cânepa e o marfă strategică, care-ţi asigură o industrie textilă, 
alimentară şi cosmetică nemaipomenită. De dragul „luptei cu drogurile”, noi am fost lăsaţi cu saci de plastic şi haine sintetice, 
produse în alte ţări…” 
(Anatol Plugaru, ex-Ministru al Securitatii Naţionale a RM, într-un interviu din ziarul “Timpul”, 2009)

“Nu e nimic mai înspăimântător decât ignoranţa în acţiune.” (Goethe)

•	 Unde este problema?
•	 În droguri? Ce este un “drog”? Ce este o “substanţă narcotică”?
•	 V-aţi întrebat vreodată de ce ne apară, de fapt, legile anti-drog? 
•	 Sau nu căutaţi răspunsuri singurei şi mâncaţi ce vi se dă pe tava deja gătită în ignoranta şi ipocrita bucătărie a propagandei statale?

Conform Codului Penal al RM  „prin substanţă narcotică sau psihotropă se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică şi preparatul 
conţinând o astfel de substanţă, care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul lor abuziv.”
ALCOOLUL ESTE DROG, TUTUNUL ESTE DROG, ASPIRINA ESTE DROG! etc. Ştiaţi, nu?
În România, în Ardeal, farmaciei i se spune “Drogherie”. Ştiaţi, nu?

ATENŢIE: Cafeaua pe care o beţi în fiecare dimineaţă conţine cofeină, care este un drog, este substanţă psihoactivă. La fel şi ceaiul. Şi 
unde să mai punem… ciocolata e drog! Cu toţii suntem narcomani!

Să tragem cu ochiul la datele statistice ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova: la noi, mor, anual, în mediu, 6000 de oameni din 
cauza alcoolului (şi aici să nu includem şi crimele, violurile, accidentele rutiere făcute sub influenţa alcoolului; aţi văzut/ auzit la ştiri vreo 
crimă făcută de un infractor care nu a fost “în stare de ebrietate”? Eu nu prea). Să nu mai vorbim de tutun,  cel mai ucigaş drog.
Dependenţa fizică de nicotină din ţigările de astăzi e comparabilă cu dependenţa de heroină şi cocaină (conform cercetărilor „American 
Heart Association”).
Ştiaţi că nimeni nu a murit niciodată de la cânepă? Şi atunci, vine întrebarea logică, de ce cânepa (marijuana, şi alte produse ale cânepei) 
sunt ilegale iar alte droguri (care au demonstrat cât de dăunătoare şi periculoase sunt) îs perfect legale? De ce un consumator de cânepă 
este încarcerat iar un consumator de alcool şi tutun promovat?

Ce este marijuana? E partea cânepei care se fumează de obicei (florile sau frunzele). Ştiaţi că cultivarea cânepei este una dintre cele mai 
vechi ramuri ale industriei umane şi cea mai veche direct atestată?

Ce este haşişul? E răşină de cânepă (femelă).
Noam Chomsky a presupus odată: “Cineva ar putea să întrebe de ce tutunul e legal iar marijuana nu. Un posibil răspuns este sugerat de 
natura recoltei. Marijuana poate fi crescută practic oriunde, cu puţină dificultate. Ea nu ar putea  fi uşor vandabilă de corporaţiile mari. 
Tutunul e cu totul altă poveste...” 

Cânepa este o plantă tradiţională pe aceste meleaguri, folosită de mii de ani în scopuri medicinale, textile şi alimentare. Recent, la 
insistenţa Statelor Unite ale Americii (prin Convenţia Unică ONU din 1961), aceasta a fost interzisă aproape în toată lumea. Totuşi, nimeni 
nu poate găsi o justificare viabilă a prohibiţiei acestei plante, fiind cunoscut faptul că alcoolul şi tutunul sunt mult mai dăunătoare decât 
cânepa şi, totuşi, sunt legale. Mai mult, e ştiut faptul că, în consum, cânepa nu provoacă dependenţă fizică la om şi nu s-a înregistrat 
niciodată vreun deces în urma consumului ei. Mai multe ţări dezvoltate (în frunte cu Olanda) au început să renunţe la legislaţia severă, 
schimbând radical percepţia legislativ-politică asupra plantei de cânepă. Folosirea marijuanei în scopuri medicinale este legalizată în 
majoritatea statelor dezvoltate din lume.

Va continua.

P.S.: Atâta timp cât eşti un om matur şi nu deranjezi nici într-un fel pe cei din jur, oare nu ai avea tu dreptul să consumi ce-ţi pofteşte 
inima? Corpul tău aparţine statului sau cui.. până la urmă?

P.S.S.: O televiziune din Republica Moldova (Jurnal TV) a făcut public un caz strigător la cer. Acum un an, Doamna Olga Vladimir în vârstă 
de 75 de ani, locuitoare a satului Teleşeuca, a fost condamnată la 4 ani de puşcărie pentru că a crescut în ograda sa cânepă în scopuri per-
sonale terapeutice. Olga Vladimir nu consideră că a comis o crimă, ştiind încă de la părinţi şi bunei despre efectele terapeutice ale plantei 
de cânepă. Ea a trimis o petiţie preşedintelui interimar al Republicii Moldova - Mihai Ghimpu. Cu lacrimi în ochi l-a rugat să o graţieze şi 
să-i permită “să moară acasă şi nu în puşcărie”...
Sunt sigur că nu este un caz unic în Republica Moldova.

Anatolie Juraveli – adiministratorul blogului informativ haimaria.blogspot.com şi membrul Coaliţiei Europene pentru Politici Corecte şi 
Eficiente în domeniul Drogurilor (ENCOD.org)
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