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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 02.06.2011              

                                                                                                           Nr.23/126/2010 
  

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

 stupefiante şi psihotrope 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis 
Comisiei pentru sănătate şi familie, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 
şi psihotrope, transmisă cu adresa nr.P.L.x213 din 2 mai 2011, înregistrată sub nr.23/126 din 4 
mai 2011. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
regimului juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, respectiv 
interzicerea plantelor, substantelor si preparatelor prevazute în tabelele I, II si III din anexa la 
Legea nr.339/2005, dacă prezintă risc ridicat pentru sănătatea publică, precum şi aplicarea 
aceluiaşi regim sancţionatoriu pentru plantele cu denumire sinonimă sau similară 
  Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 aprilie 2011. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul 
nr.1580/20.12.2010, cu observaţii şi propuneri care nu au fost însuşite de iniţiator. 
  Prin adresa nr.221/28.01.2011 Guvernul nu susţine această propunere legislativă. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţele din 17.05.2011, 
24.05.2011 şi 01.06.2011.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze 
favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,cu 
amendamente admise prevăzute în anexă. 
   Prin obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu                         

 

Administrator
Original
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ANEXĂ 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 

Text Senat 
PL 213/2011 

Amendamente admise /Autor Motivaţie 

 
0 1 2 3 4 

1.  Articol unic.- Legea nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1095 din 5 decembrie 
2005, cu modificările şi completările 
ulterioare se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat.  

2. Art. 1.-(1) Prezenta lege stabileste 
regimul juridic privind cultivarea, 
producerea, fabricarea, depozitarea, 
comertul, distributia, transportul, 
detinerea, oferirea, transmiterea, 
intermedierea, achizitionarea, utilizarea 
si tranzitul pe teritoriul national ale 
plantelor spontane sau cultivate, 
substantelor si preparatelor prevazute în 
tabelele I, II si III din anexa care face 
parte integranta din prezenta lege. 

 La articolul unic se introduce un 
nou punct, pct.1, cu următorul 
cuprins: 
1. La articolul 1, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alin.(11) 
cu următorul cuprins: 
“(11) Desfăşurarea oricăror 
operaţiuni cu alte substanţe decât 
cele prevăzute în tabelele I, II şi III, 
respectiv cele utilizate în scop 
medical, de cercetare şi în 

Substanţele şi preparatele cu 
proprietăţi psihoactive, neincluse 
în tabelele din anexă, care pot fi 
folosite cu alte destinaţii decât cele 
medicale, agricultură sau 
cercetare, se vor reglementa printr-
o lege specială.  
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(2) Substantele prevazute în tabelele II 
si III din anexa si preparatele lor sunt 
supuse, atunci când sunt utilizate în scop 
medical, si altor dispozitii aplicabile 
substantelor si preparatelor de uz uman 
sau veterinar, în masura în care acestea 
nu contravin prezentei legi. 

 

agricultură, sunt reglementate prin 
lege specială.”  
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

3.  
 
Art. 4 Cultivarea, producerea, 
fabricarea, depozitarea, comertul, 
distributia, transportul, detinerea, 
oferirea, transmiterea, intermedierea, 
achizitionarea, utilizarea, importul, 
exportul si tranzitul pe teritoriul national 
ale plantelor, substantelor si preparatelor 
prevazute în tabelul I din anexa sunt 
interzise, cu exceptia situatiilor 
prevazute de prezenta lege. 

 

1. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 4 Cultivarea, producerea, 
fabricarea, depozitarea, comertul, 
distributia, transportul, detinerea, 
oferirea, transmiterea, intermedierea, 
achizitionarea, utilizarea, importul, 
exportul si tranzitul pe teritoriul 
national ale plantelor, substantelor si 
preparatelor prevazute în tabelul I 
din anexa sunt interzise.” 
 

2. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.4.-(1) Cultivarea, producerea, 
fabricarea, depozitarea, comertul, 
distributia, transportul, detinerea, 
oferirea, transmiterea, intermedierea, 
achizitionarea, utilizarea, importul, 
exportul si tranzitul pe teritoriul 
national ale plantelor, substantelor si 
preparatelor prevazute în tabelul I din 
anexa, precum şi substanţele 
reglementate prin lege specială, sunt 
interzise, cu exceptia situatiilor 
prevazute de lege.” 
 
Dep. Iulian Iancu-PSD 
 

 
 
In acord cu propunerea de la art.1. 

4.  
 
Art. 5 Cultivarea, producerea, 
fabricarea, depozitarea, comertul si 
distributia, transportul, detinerea, 
oferirea, transmiterea, intermedierea, 
achizitionarea, utilizarea, importul, 
exportul si tranzitul pe teritoriul national 
ale plantelor, substantelor si preparatelor 
prevazute în tabelele II si III din anexa 
sunt permise numai în conditiile 

2. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins: 
“Art. 5 Cultivarea, producerea, 
fabricarea, depozitarea, comertul si 
distributia, transportul, detinerea, 
oferirea, transmiterea, intermedierea, 
achizitionarea, utilizarea, importul, 
exportul si tranzitul pe teritoriul 
national ale plantelor, substantelor si 
preparatelor prevazute în tabelele II 
si III din anexa sunt interzise.” 

3. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins: 
Art. 5 Cultivarea, producerea, 
fabricarea, depozitarea, comertul si 
distributia, transportul, detinerea, 
oferirea, transmiterea, intermedierea, 
achizitionarea, utilizarea, importul, 
exportul si tranzitul pe teritoriul 
national ale plantelor, substantelor si 
preparatelor prevazute în tabelele II si 
III, respectiv cele utilizate în scop 

 
 
În acord cu propunerea de la 
punctul 2. 
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prevazute de prezenta lege. 
 

 medical, de cercetare şi în 
agricultură, din anexa sunt permise 
numai în conditiile prevazute de 
prezenta lege. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

5.  
 
(3)Plantele si substantele nesupuse 
controlului international care, datorita 
proprietatilor psihoactive, prezinta un 
risc pentru sanatatea publica se înscriu 
în sectiunea “Plante si substante aflate 
sub control national” din tabelele din 
anexa la prezenta lege, la propunerea 
Ministerului Sanatatii. 
 

3. La articolul 8 alineatul (3)  va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Plantele si substantele nesupuse 
controlului international care, 
datorita proprietatilor psihoactive, 
prezinta un risc ridicat pentru 
sanatatea publica se înscriu în 
sectiunea “Plante si substante aflate 
sub control national” din tabelele din 
anexa la prezenta lege, la propunerea 
Ministerului Sanatatii. 
 

 
 
Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Sintagma „ridicat” restrânge sfera 
de aplicare.  

6.  
 

Art. 9 Plantele si substantele sunt 
prevazute în tabelele I, II sau III din 
anexa sub denumirea lor comuna 
internationala, iar în lipsa acesteia, sub 
denumirea stiintifica ori sub numele lor 
comun. 
 

4. Articolul 9 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 9 Plantele si substantele sunt 
prevazute în tabelele I, II sau III din 
anexa sub denumirea lor comuna 
internationala, iar în lipsa acesteia, 
sub denumirea stiintifica ori sub 
numele lor comun, iar pentru orice 
altă denumire sinonimă sau 
similară cu cele din tabelele 
respective ale plantelor existente 
pe piaţă se aplică aceleaşi reguli de 
sancţionare.” 
 

 
 
Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Pentru corelare cu propunerile 
anterioare. 

7.  
 
(3) Furnizorii de seminte de canabis si 

5. La articolul 12 alineatul (3)  va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Furnizorii de seminte de 

 
 
Se elimină. 

 
 
Pentru corelare cu propunerile 
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mac opiaceu au obligatia de a livra 
asemenea seminte numai catre 
detinatorii autorizatiei de cultivare. 
 

canabis si mac opiaceu au obligatia 
de a livra asemenea seminte numai 
catre detinatorii autorizatiei de 
cultivare. Orice livrare în alt scop 
sau către persoane neautorizate 
este interzisă.” 
 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

anterioare. 

8.  
 
Art. 19 Sunt interzise importurile si 
exporturile în si din România cu 
încalcarea prevederilor prezentei legi. 
 

6. Articolul 19 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 19 (1) Sunt interzise 
importurile si exporturile în si din 
România cu încalcarea prevederilor 
prezentei legi. 
(2) Transportul, depozitarea, 
comerţul, intermedierea, 
achiziţionarea, utilizarea şi 
tranzitul pe teritoriul naţional ale 
plantelor,  substantelor şi 
preparatelor prevazute în tabelele 
I, II sau III din anexa, precum şi a 
plantelor cu denumiri similare sau 
vândute ca îngrăşăminte sau 
supliment pentru creşterea 
plantelor din tabelele menţionate 
incluse în activităţi de import-
export, sunt interzise.” 
 

 
 
Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Pentru corelare cu propunerile 
anterioare. 

9.  7. După articolul 47 se introduce 
un nou articol, art.471 cu 
următorul cuprins: 
„Art.471. – (1) Agenţii economici 
care comercializează produse ce 
conţin substanţe sau plante 
prevăzute în tabelele I, II şi III, 
precum şi cei care desfăşoară 
activităţi de vânzare-cumpărare, 

 
 
 
Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
Pentru corelare cu propunerile 
anterioare. 
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promovare, intermediere sau 
tranzit a plantelor psihotrope sau 
cu efect halucinogen din tabelele 
menţionate, nerespectând 
prevederile art.42-47, li se va 
suspenda activitatea pe o perioadă 
de 6-9 luni. 
(2) Dacă magazinele sau sediile 
agenţilor economici  
specificaţi în alin.(1) vor fi folosite 
ca centre de promovare a 
plantelor etnobotanice interzise de 
lege, acestea vor fi închise. 
(3) Societăţile comerciale care îşi 
continuă activitatea suspendată 
conform alin.(1) sau 
comercializează plante cu 
denumiri sinonime cu cele din 
tabelele I, II şi III, vândute ca 
îngrăşăminte sau supliment 
pentru creşterea plantelor din 
tabelele menţionate, vor fi închise 
şi domeniul lor de activitate va fi 
interzis prin prezenta lege.” 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

 
 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu 


