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Vă înaintăm raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri şi a Tabelelor – anexă la Legea nr.339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

(PLx 495/2013), trimis Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională spre dezbatere,  în fond, în procedură de urgenţă, 

cu adresa nr. PLx.495 din 12 noiembrie 2013. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 

 
 

              PREŞEDINTE,                                                      PREŞEDINTE, 
 

           RODICA NASSAR                                               ION MOCIOALCĂ 
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R A P O R T  C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Tabelelor-anexă la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope(PLx495/2013) 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Tabelelor – anexă la Legea nr. 339/2005 privind regimul 



juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, trimis cu adresa nr. PLx- 495 din  12 noiembrie 

2013. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 noiembrie 2013. 

                 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru sănătate şi familie a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 693/08.07.2013.); 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx495/20.11.2013). 

Obiectul de reglementare constă în modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 precum şi completarea 

Tabelelor- anexă la legea respectivă cu 30 de substanţe noi cu efect psihoactiv. 

Totodată este necesară completarea Tabelului I din Legea 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor 

şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pentru a permite achiziţionarea de etaloane din substanţele puse sub control de către 

laboratoarele instituţiilor cu atribuţii de expertiză, în vederea identificării acestor substanţe în probele supuse analizei. De 

asemenea, a fost introdusă în Tabelul II al Legii 339/2005 o substanţă activă nouă, Tapentadol. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, cele două comisii au 

dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat actul normativ în şedinţa din 

19 noiembrie 2013. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna chestor Irina Alexe, secretar general adjunct în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, doamna Burciu Mariana şi domnul Zăuleţ Iulian, specialişti în cadrul Agenţiei Naţionale 

Antidrog. La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi, din totalul de 24 membri, 

17 deputaţi. 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat actul normativ în şedinţa din 25 februarie 2014. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi doamna Laura Pişcociu şi domnul Zăuleţ Iulian, specialişti din 

cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul 17 membri ai comisiei.. 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Tabelelor – anexă la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu amendamentele prezentate în anexă: 
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ANEXA 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. ___ Titlul Legii 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri şi 
a Tabelelor - anexă la Legea 
nr.339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope 
 

 

Titlul Legii 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
143/2000 privind prevenirea 
şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, 
precum şi pentru 
completarea anexei la Legea 
nr. 339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2. ___ Art. I. - Legea nr. 143/2000 
privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, 
publicată în Monitorul Oficial 

Art. I. - Legea nr. 143/2000 
privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, 
republicată în Monitorul 

Pentru respectarea 
normelor legislative. 
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al României, Partea I, nr. 362 
din 3 august 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:  
 

Oficial al României, Partea 
I, nr. 163 din 6 martie 2014, 
se modifică şi se completează 
după cum urmează:  
 

3. Art. 1 
În prezenta lege termenii şi 
expresiile de mai jos au 
următorul înţeles: 
a) substanţe aflate sub control 
naţional - drogurile şi 
precursorii înscrişi în tabelele-
anexă nr. I-IV, care fac parte 
integrantă din prezenta lege; 
tabelele pot fi modificate prin 
înscrierea unei noi plante sau 
substanţe, prin radierea unei 
plante sau substanţe ori prin 
transferarea acestora dintr-un 
tabel în altul, la propunerea 
ministrului sănătăţii sau a 
ministrului afacerilor interne; 
b) droguri - plantele şi 
substanţele stupefiante ori 
psihotrope sau amestecurile 
care conţin asemenea plante şi 

1. La articolul 1, după 
litera n) se introduc două noi 
litere, lit.n1) şi n2), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 1, după 
litera o) se introduc două 
noi litere, literele p) şi q), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru o literare 
corecta a textelor noi 
introduse. 
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substanţe, înscrise în tabelele 
nr. I-III; 
c) droguri de mare risc - 
drogurile înscrise în tabelele 
nr. I şi II; 
d) droguri de risc - drogurile 
înscrise în tabelul nr. III; 
e) precursori - substanţele 
utilizate frecvent în fabricarea 
drogurilor, înscrise în tabelul 
nr. IV; 
f) inhalanţi chimici toxici - 
substanţele stabilite ca atare 
prin ordin al ministrului 
sănătăţii; 
g) consum ilicit de droguri - 
consumul de droguri aflate 
sub control naţional, fără 
prescripţie medicală; 
h) consumator - persoana care 
îşi administrează sau permite 
să i se administreze droguri, în 
mod ilicit, prin înghiţire, 
fumat, injectare, prizare, 
inhalare sau alte căi prin care 
drogul poate ajunge în 
organism; 
i) consumator dependent - 
consumatorul care, ca urmare 
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a administrării drogului în 
mod repetat şi sub necesitate 
ori nevoie, prezintă consecinţe 
fizice şi psihice conform 
criteriilor medicale şi sociale; 
j) program integrat de 
asistenţă a consumatorilor şi 
a consumatorilor dependenţi 
de droguri-totalitatea 
serviciilor de sănătate şi a 
serviciilor de asistenţă 
psihologică şi socială 
asigurate în mod integrat şi 
coordonat persoanelor 
consumatoare de droguri, prin 
unităţile medicale, psihologice 
şi sociale, publice, private şi 
mixte; 
k) circuit integrat de asistenţă 
a consumatorilor şi a 
consumatorilor dependenţi de 
droguri-totalitatea 
programelor integrate de 
asistenţă asigurate 
consumatorilor şi 
consumatorilor dependenţi în 
vederea ameliorării stării de 
sănătate în sensul bunăstării 
fizice, psihice şi sociale a 
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individului; 
l) program terapeutic - 
totalitatea serviciilor şi a 
măsurilor medicale şi 
psihologice integrate, 
individualizate prin evaluare, 
planificare, monitorizare şi 
adaptare continuă pentru 
fiecare consumator dependent, 
în vederea întreruperii 
consumului, a înlăturării 
dependenţei psihice şi/sau 
fizice şi/sau a reducerii 
riscurilor asociate 
consumului; 
m) program psihologic şi 
social - totalitatea serviciilor 
de evaluare, consiliere şi 
psihoterapie individuală sau 
de grup şi a serviciilor şi 
măsurilor sociale, 
individualizate prin evaluare, 
planificare, monitorizare şi 
adaptare continuă pentru 
fiecare consumator, în vederea 
înlăturării dependenţei, 
reabilitării şi reinserţiei lui 
sociale; 
n) circuit terapeutic - 
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ansamblul de programe 
terapeutice aplicate 
consumatorului dependent de 
droguri în mod complex, 
multidisciplinar, 
multisectorial şi continuu, 
având ca scop ameliorarea 
stării de sănătate; 
o) evaluare - determinarea 
caracteristicilor psihologice şi 
sociale ale consumatorului de 
către centrele de prevenire, 
evaluare şi consiliere antidrog, 
în vederea includerii şi 
supravegherii consumatorului 
într-un program psihologic şi 
social de către managerul de 
caz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„n1) program naţional de 
prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri - instrument de 
planificare strategică şi 
financiară a politicilor publice 
antidrog, reprezentând 
ansamblul de acţiuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„p) program naţional de 
prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri - instrument de 
planificare strategică şi 
financiară a politicilor publice 
antidrog, reprezentând 
ansamblul de acţiuni 
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multianuale care au ca scop 
dezvoltarea şi consolidarea 
sistemului naţional integrat de 
prevenire a consumului de 
droguri şi serviciilor de 
asistenţă pentru consumatorii 
de droguri, implementate de 
către Agenţia Naţională 
Antidrog; 
 n2) program de interes 
naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, 
psihologică şi socială a 
consumatorilor de droguri - 
instrument de planificare 
strategică şi financiară a 
politicilor publice antidrog, 
reprezentând ansamblul de 
acţiuni multianuale care 
răspund priorităţilor naţionale 
în domeniu prin asigurarea 
complementarităţii proiectelor 
de prevenire a consumului de 
droguri şi serviciilor de 
asistenţă pentru consumatorii 

multianuale care au ca scop 
dezvoltarea şi consolidarea 
sistemului naţional integrat de 
prevenire a consumului de 
droguri şi serviciilor de 
asistenţă pentru consumatorii 
de droguri, implementate de 
către Agenţia Naţională 
Antidrog; 
q) program de interes 
naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, 
psihologică şi socială a 
consumatorilor de droguri - 
instrument de planificare 
strategică şi financiară a 
politicilor publice antidrog, 
reprezentând ansamblul de 
acţiuni multianuale care 
răspund priorităţilor naţionale 
în domeniu prin asigurarea 
complementarităţii 
proiectelor de prevenire a 
consumului de droguri şi 
serviciilor de asistenţă pentru 
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de droguri, implementate de 
către societatea civilă.” 
 
 

consumatorii de droguri, 
implementate de către 
societatea civilă.” 
 

4. Art. 23 
(1) Programele psihologice şi 
sociale se elaborează de către 
Agenţia Naţională Antidrog în 
colaborare, după caz, cu 
Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi 
Ministerul Justiţiei şi se pot 
derula în centre autorizate 
şi/sau acreditate în acest sens, 
cu regim deschis sau închis, 
publice, private sau mixte. 
 

2. La articolul 28, după 
alineatul (1) se introduc cinci 
noi alineate, alineatele (11) - 
(15), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(11)  Programele naţionale de 
prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri şi programele de 
interes naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, psihologică 
şi socială a consumatorilor de 
droguri se elaborează de către 

2. La articolul 23, după 
alineatul (1) se introduc 
cinci noi alineate, alineatele 
(11) - (15), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
„(11)  Programele naţionale de 
prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri şi programele de 
interes naţional de prevenire 
şi asistenţă medicală, 
psihologică şi socială a 
consumatorilor de droguri se 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Agenţia Naţională Antidrog, în 
colaborare cu alte instituţii, 
organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale şi se aprobă 
de către Guvern. 
 
(12)  Programele naţionale  de 
prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri se implementează, 
monitorizează şi evaluează de 
către Agenţia Naţională 
Antidrog, în calitate de 
coordonator naţional al 
politicilor publice în domeniu. 
 
 (13)  Programele de interes 
naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, psihologică 
şi socială a consumatorilor de 
droguri se implementează de 
către entităţi aparţinând 
societăţii civile cu 
responsabilităţi în domeniul 

elaborează de către Agenţia 
Naţională Antidrog, în 
colaborare cu alte instituţii, 
organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale şi se 
aprobă de către Guvern. 
(12) Programele naţionale  
de prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri se implementează, 
monitorizează şi evaluează de 
către Agenţia Naţională 
Antidrog, în calitate de 
coordonator naţional al 
politicilor publice în 
domeniu. 
 (13)  Programele de interes 
naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, 
psihologică şi socială a 
consumatorilor de droguri se 
implementează de către 
entităţi aparţinând societăţii 
civile cu responsabilităţi în 
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antidrog, monitorizate şi 
evaluate de către Agenţia 
Naţională Antidrog. 
  
(14)  Normele tehnice şi 
metodologice de realizare a 
programelor de interes 
naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, psihologică 
şi socială a consumatorilor de 
droguri se aprobă prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, 
care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
 (15)  Programele naţionale  de 
prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri şi programele de 
interes naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, psihologică 
şi socială a consumatorilor de 
droguri se finanţează de la 
bugetul de stat, prin bugetul 

domeniul antidrog, 
monitorizate şi evaluate de 
către Agenţia Naţională 
Antidrog. 
 (14)  Normele tehnice şi 
metodologice de realizare a 
programelor de interes 
naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, 
psihologică şi socială a 
consumatorilor de droguri se 
aprobă prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, 
care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 (15) Programele naţionale  
de prevenire şi asistenţă 
medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de 
droguri şi programele de 
interes naţional de prevenire 
şi asistenţă medicală, 
psihologică şi socială a 
consumatorilor de droguri se 
finanţează de la bugetul de 
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aprobat Ministerului 
Afacerilor Interne, în limita 
fondurilor bugetare aprobate 
Agenţiei Naţionale Antidrog.” 
 

stat, prin bugetul aprobat 
Ministerului Afacerilor 
Interne, în limita fondurilor 
bugetare aprobate Agenţiei 
Naţionale Antidrog.” 
 

5. Tabelul nr.I  
…………. 
„Oxycodone=14-
hydroxydihydrocodeinone” 
…………. 

3. În Tabelul nr. I, 
substanţa „Oxycodone=14-
hydroxydihydrocodeinone” 
se radiază. 
 

Nemodificat. 
 
 
 

 

6. ___ 4. În Tabelul nr. I, după 
substanţa „JWH-
073=Naphthalen-1-yl-(1-
butylindol-3-il) methanone” 
se introduc următoarele 
substanţe: 
„JWH-019=1-hexyl-3-
(naphthalen-1-oyl) indole 
JWH-081=4-
methoxynaphthalen-1-yl-(1-
pentylindol-3-yl) methanone 
JWH-203=2-(2-chlorophenyl)-
1-(1-pentylindol-3-yl) 
ethanone 

Nemodificat.  
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JWH-210=4-ethylnaphthalen-
1-yl(1-pentylindol-3-yl) 
methanone 
JWH-122=(4-methyl-1-
naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) 
methanone 
JWH-022=naphtalen-1-yl[1-
(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-
yl] methanone 
JWH-200=(1-(2-morpholin-4-
ylethyl) indol-3-yl])-
(naphtalen-1-yl) methanone 
JWH-251=2-(2-
methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-
indol-3-yl) ethanone 
AM-2201=1-[(5-fluoropentyl)-
1H-indol-3-yl]-(naphtalen-1-
yl) methanone 
MAM-2201=1-[(5-
fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-
(4-methyl-naphtalenyl) 
methanone 
UR-144=(1-pentilydol-3-yl)-
(2,2,3,3,-
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tetremethylcyclopropyl) 
methanone 
XLR-11=1-(5-fluoropentyl)-
1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- 
tetramethylcyclopropyl) 
methanone 
CB-13=naphthalen-1-yl-(4-
pentyloxynaphthalen-1-yl) 
methanone 
RCS-4=(4-methoxyphenyl)-
(1-pentyl-1H-indol-3-yl) 
methanone 
RCS-4 ortho isomer=(2-(4-
methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl) methanone 
RCS-4-C4=(4-
methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-
indol-3-yl) methanone 
RCS-4-C4-ortho isomer=(2-
(4- methoxyphenyl)-(1-butyl-
1H-indol-3-yl) methanone 
STS-135=1-(5-fluoropenthyl)-
N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-
1H-indole-3-carboxamide 
AKB48=1-pentyl-N-
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tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-
1H-indazole-3-carboxiamide 
NEB=2-(ethylamino)-1-
phenyl-1-butanone 
4-MEC(4-
methylethcathinone)=2-
ethylamino-1-(4-
methylphenyl)-1-propanone 
4-EMC(4-
ethylmethcathinone)=1-(4-
ethylmethcathinone)=1-(4-
ethylphenyl)-2-
(methylamino)-1-propanone 
MABP (Buphedrone)=2-
(methylamino)-1-phenyl-1-
butanone 
Pentedrone=2-(methylamino)-
1-phenyl-1-pentanone 
5-IT(5-2-
Aminopropyl)indole)=2-(1H-
indol-5-yl)-1-methyl-
ethylamine 
5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-
methoxytryptamine)=N-allyl-
N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-
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yl)ethyl] prop-2-en-1-amine 
Ethcathinone=2-ethylamino-1-
phenyl-1-propanone 
MBZP=1-benzyl-4-
methylpiperazine” 
 

7. Tabelul nr.II 
……….. 
„Acetylmethadol=3-acetoxy-
6-dimethylamino-4,4-
diphenylheptane” 
………. 

5. În Tabelul nr. II, 
substanţa 
„Acetylmethadol=3-acetoxy-
6-dimethylamino-4,4-
diphenylheptane” se radiază. 

 

Nemodificat.  

8. ___ 6. În Tabelul nr. II, după 
substanţa „Bromo-
dragonfly=1-(8-
Bromobenzodifuran)-4-il)-2-
aminopropan” se introduc 
următoarele substanţe: 
„4-MMA(4-
methylmethamphetamine)-N-
methyl-1-(4-
methylphenyl)propan-2-amine 
5-MA(4-
methylamhetamine)=1-(4-
methylphenyl)propan-2-

6. În Tabelul nr. II, după 
substanţa „Bromo-
dragonfly=1-(8-
Bromobenzodifuran-4-il)-2-
aminopropan” se introduc 
următoarele substanţe: 
„4-MMA(4-
methylmethamphetamine)=N-
methyl-1-(4-
methylphenyl)propan-2-
amine 
5-MA(4-
methylamhetamine)=1-(4-

Pentru înscrierea 
corectă a denumirii 
acestor substanţe. 
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amine” 
 

 

methylphenyl)propan-2-
amine” 
 

9. Tabelul nr.III 
„Etcatinonă=(RS)-2-
etilamino-1-fenil-propan-1-
onă” 
„Metilbenzilpiperazină 
(MBZP)”, 
„N,N-dialil-5-
metoxitriptamină(5-MEO-
DALT)” 
 

7. În Tabelul nr. III, 
substanţele  
„Metilbenzilpiperazină 
(MBZP)”, 
„Etcatinonă=(RS)-2-
etilamino-1-fenil-propan-1-
onă” şi  „N,N-dialil-5-
metoxitriptamină (5-MEO-
DALT)” se radiază. 

 

Nemodificat.  

10. ___ 8. În Tabelul nr. III, după 
substanţa 
„Metilendioxipirovaleronă 
(MDPV)” se introduc 
următoarele substanţe: 
„alfa-PVP=1-phenyl-2-(1-
pyrrolidinyl)-1-pentanone 
Naphyrone=1-naphthalen-2-
yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-
one 
MDPBP=1-(3,4-
methylendioxyphenyl)-2-(1-

Nemodificat.  
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pyrrolidinyl)-1-butanone” 
 

11.  Art. II.- Anexa la Legea nr. 
339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 
1.095 din 5 decembrie 2005, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează 
după cum urmează: 
 

Nemodificat.  

12. ___ 1. În Tabelul I secţiunea 
„Plante şi substanţe aflate 
sub  control  naţional”,  
după  poziţia  nr.32 „N,N-
dialil-5-metoxitriptamină (5-
MEO-DALT)” se introduc 
30 noi poziţii, poziţiile 33 – 
62, cu următorul cuprins: 
  „33. JWH-019=1-
hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) 
indole 

Nemodificat.  

 21



    34. JWH-081=4-
methoxynaphtlen-1-yl-(1-
pentylidol-3-yl) methanone 
    35. JWH-203=2-(2-
chlorophenyl)-1-(1-
pentylindol-3-yl) ethanone 
    36. JWH-210=4-
ethylnaphthalen-1-yl-(1-
pentylindol-3-yl) methanone 
    37. JWH-122=(4-
methyl-1-naphthyl)-(1-
pentylindol-3-yl) methanone 
    38. JWH-
022=naphtalen-1-yl[1-(pent-4-
en-1-yl)-1H-indol-3-yl] 
methanone 
    39. JWH-200=(1-(2-
morpholin-4-ylethyl)indol-3-
yl])-(naphtalen-1-yl) 
methanone 
    40. JWH-251=2-(2-
methylphenyl)-1-(1-pentyl-
1H-indol-3-yl) ethanone 
    41. AM-2201=1-[(5-
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fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-
(naphtalen-1-yl) methanone 
    42. MAM-2201=1-
[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-
yl]-(4-methyl-naphtalenyl) 
methanone 
    43. UR-144=(1-
pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3-
tetremethylcyclopropyl) 
methanone 
    44. XLR-11=1-(5-
fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)-
(2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl) 
methanone 
    45. CB-
13=naphthalen-1-yl-(4-
pentyloxynaphthalen-1-yl) 
methanone 
    46. RCS-4=(4-
methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl) methanone 
    47. RCS-4 ortho 
isomer=(2-(4-
methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-
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indol-3-yl) methanone 
    48. RCS-4-C4=(4-
methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-
indol-3-yl) methanone 
    49. RCS-4-C4-ortho 
isomer=(2-(4-
methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-
indol-3-yl) methanone 
    50. STS-135=1-(5-
fluoropenthyl)-N-
tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-
1H-indole-3-carboxiamide 
    51. AKB48=1-
pentyl-N-
tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-
1H-indazole-3-carboxiamide 
    52. NEB=2-
(ethylamino)-1-phenyl-1-
butanone 
    53. 4-MEC(4-
methylethcatinone)=2-
ethylamino-1-(4- 
methylphenyl)-1-propanone 
    54. 4-EMC-(4-
ethylmethcathinone)=1-(4-
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ethylphenyl)-2-
(methylamino)-1- propanone 
    55. MABP 
(Buphedrone)=2-
(methylamino)-1-phenyl-1-
butanone 
    56. Pentedrone=2-
(methylamino)-1-phenyl-1-
pentanone 
    57. 5-IT(5-2-
Aminopropyl)indole)=2-(1H-
indol-5-yl)-1-methyl-
ethylamine 
    58. 4-MMA(4-
methylmethamphetamine)=N-
methyl-1-(4-
methylphenyl)propan-2-amine 
    59. 4.MA(4-
methylamphetamine)=1-(4-
methylphenyl)propan-2-amine 
    60. Alfa-PVP=1-
phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-
pentanone 
    61. Naphyrone=1-
naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-
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1-ylpentan-1-one 
    62. MDPBP=1-(3,4-
methylendioxyphenyl)-2-(1-
pyrrolidinyl)-1-butanone” 
 

13. ___ 2. În Tabelul II al Anexei 
la Legea nr.339/2005 
secţiunea „Plante şi 
substanţe aflate sub control 
naţional”, după poziţia nr.9 
– „Dimetocaină 
(larocaină)=(3-dietilamino-
2,2-dimetilpropil)-4-
aminibenzoat” se introduce 
o nouă poziţie, poz.10, cu 
următorul cuprins: 
  „10. Tapentadol” 
 

2. În Tabelul II, secţiunea 
„Plante şi substanţe aflate 
sub control naţional”, după 
poziţia nr. 9 – „Dimetocaină 
(larocaină)=(3-dietilamino-
2,2-dimetilpropil)-4-
aminobenzoat” se introduce 
o nouă poziţie, poziţia 10, cu 
următorul cuprins: 
„10. Tapentadol” 

 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi pentru 
înscrierea corectă a 
substanţei prevăzute la 
poziţia nr.9. 

14. ___ Art. III.- În termen de 10 zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, deţinătorul cu 
orice titlu al substanţelor 
prevăzute la art. I pct. 4, 6 şi 8 
şi la art. II pct.1 are obligaţia 
să le predea organelor de 

Nemodificat. 
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poliţie. 
15. ___ ___ Art. IV. – „Prezenta lege a 

fost adoptată cu respectarea 
prevederilor Directivei 
98/34/CE a Parlamentului 
european şi a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de 
stabilire a unei proceduri 
pentru furnizarea de 
informaţii în domeniul 
standardelor şi 
reglementărilor tehnice, 
publicată în Jurnalul 
Oficial al  Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L204 
din 21 iulie 1998.” 
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi Ministerul 
Sănătăţii 
 

Inserarea acestei 
menţiuni este necesară 
potrivit Directivei 
98/34/CE, ca urmare a 
notificării proiectului 
de act normativ la 
Comisia Europeană, în 
conformitate cu 
prevederile actului 
european menţionat. 

 
În cursul dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse. 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                                                       PREŞEDINTE, 

              RODICA NASSAR                                                                                                ION MOCIOALCĂ 
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