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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind condiţiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin 
legislaţia în vigoare 

 
 Activităţile unor agenţi economici care comercializează plante, substanţe şi preparate 
stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, inclusiv compuşii derivaţi ai acestora au 
luat o amploare deosebită în ultima perioadă. Datorită efectelor halucinogene, consumul, în 
special de către tineri, a acestor substanţe a ajuns să crească progresiv, iar rezultatele sunt 
deosebit de periculoase pentru sănătatea publică. 

Legea nr.339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor stupefiante şi 
psihotrope a reglementat regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, 
depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, 
achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional al plantelor spontane sau cultivate, 
substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa care face parte 
integrantă din lege, dar nu a fost supusă reglementării, de către legiuitor, interzicerea 
comercializării altor plante, substanţe şi preparate stupefiante, halucinogene, euforice şi 
psihotrope. De asemenea, listele cu substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope au un 
caracter exemplificativ şi nu unul limitativ (acestea se actualizează ori de câte ori este necesar 
prin H.G.), fapt ce conferă consiliilor locale posibilitatea ca plantele, substanţele şi 
preparatele stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, necuprinse in liste,  să poată 
face obiectul reglementărilor prin hotărâri ale consiliilor locale. 

În conformitate cu prevederile art.4 din O.G. nr.21/1992, privind protecţia 
consumatorilor, se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care pot 
pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor precum şi producerea, importul 
şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute, iar conform art.7 din aceeaşi 
ordonanţă, comercianţii au obligaţia să pună pe piaţă numai produse sigure şi, dacă actele 
normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate şi să se comercializeze pe 
piaţă numai produse care respectă condiţiile prescrise sau declarate. 

De asemenea, conform art.36, alin.(1) din Legea nr.215/2001, consiliul local are 
iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 
care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale. Conform art.36, alin.2, lit.d) şi a alin.6, lit.a), pct.1, 2, 3 şi 5, consiliul local are 
atribuţii în privinţa gestionării serviciilor furnizate către cetăţeni, în sensul ocrotirii sănătăţii, 
educaţiei, familiei, tineretului.   

Ţinând cont de considerentele de mai sus, prin raportul de specialitate nr. 
72930/30.11.2010, s-a propus reglementarea comercializării acestui gen de produse printr-un 
proiect de hotărâre care a fost înaintat Secretarului Municipiului Arad în data de 07.12.2010. 

Elementele care diferă faţă de proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului 
Arad sunt, în mare, următoarele: 

1. limitarea zonelor în care pot fi comercializate acest tip de produse şi anume 
pe o rază de 2 km în jurul unor unităţi de învăţământ, biblioteci, case de 
cultură etc. 

2. aplicarea unor sancţiuni contravenţionale complementare prevăzute de art.4, 
alin.(3). 



În concluzie, subscriem la necesitatea stabilirii pe plan local a unor reglementări 
specifice în domeniul comercializării produselor stupefiante, halucinogene, euforice şi 
psihotrope, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare, 
datorită efectelor negative, care produc schimbari în ceea ce priveste modul de gândire şi de a 
percepe lucrurile din jur sau modifică dispozitia persoanelor care le utilizeaza, motiv pentru 
care suntem de acord cu propunerile exprimate în proiectul de hotărâre iniţiat de domnul 
consilier Claudiu Cristea, urmând ca de comun acord şi în urma consultării cetăţenilor 
municipiului pe această temă să fie găsită formularea optimă şi cu respectarea strictă a 
legislaţiei în vigoare. 
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