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Drug trafficking is a phenomenon present in all corners of the world, and with the passage of time it
intensifies due to the continuous evolution of the population. This phenomenon occurs especially in
the disadvantaged areas of the states, mainly in the youth where the family members do not pay
special attention to education, Committing offenses, including drug use or trafficking, preventable
deeds. One of the authorities' priorities is to stop this phenomenon, which is making more and more
victims, and is spreading more and more through the development of police cooperation between
states, in this regard, were signed a series of protocols and conventions.
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Cuvinte cheie:

Traficul de droguri este un fenomen prezent în toate colțurile lumii, iar odată cu trecerea timpului
acesta se intensifică datorită evoluției continue a populației. Acest fenomen apare îndeosebi în zonele
defavorizate ale statelor, în principal la tinerii cărora membrii familiilor nu dau o importanță deosebită
educației, alungându-se la comiterea de infracțiuni, printre care și consumul sau traficul de droguri,
fapte ce puteau fi prevenite. Una dintre prioritățile autorităților este de a stopa acest fenomen care
face tot mai multe victime și care se răspândește din ce în ce mai mult, prin dezvoltarea cooperării
polițienești între state, în acest sens, semnându-se o serie de protocoale și convenții.
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