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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          

Bucureşti,  1 martie 2022 

Nr. 4c-10/433 

   

 
                                                                   

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat,  raportul  asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa 

nr. PLx 466/2021  din  18 octombrie 2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face  

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dr.Nelu TĂTARU                                                                  
 

 

     

  

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          

Bucureşti,  1 martie 2022 

Nr. 4c-10/433 

                                                 
        
                                             

RAPORT         
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

 
 

 

În temeiul dispoziţiilor art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost 

sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 

şi psihotrope trimis  cu adresa  nr. PLx 466/2021  din  18 octombrie 2021.  

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată , a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 11 octombrie 2021, în condițiile articolului 75 alineatul 

(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

La întocmirea prezentului raport , Comisia pentru sănătate şi familie 

a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.473 din 

23.06.2021). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Anexei la Legea nr.339/2005. Potrivit Expunerii de motive, 
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intervenţiile legislative sunt argumentate prin faptul că Organismul 

Internaţional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizaţiei Naţiunilor Unite 

a comunicat statelor părţi că tabelele Convenţiei Naţiunilor Unite asupra 

substanţelor stupefiante din 1961, respectiv din Convenţia Naţiunilor Unite 

asupra substanţelor psihotrope din 1971, au fost modificate, respectiv 

completate de către Comisia pentru stupefiante a ONU şi, în consecinţă, 

solicită statelor membre completarea corespunzătoare a legislaţiilor 

naţionale în scopul punerii sub control a acestora. Potrivit proiectului, 12 

substanţe sunt mutate din Secţiunea - Plante şi substanţe aflate sub control 

naţional a Tabelului I în Secţiunea Psihotrope a aceluiaşi tabel al Anexei la 

Legea nr.339/2005 . 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 1 martie 2022. La lucrările comisiei , deputații şi-au 

înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă.  

 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

   

 

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

 

       Dr.Nelu TĂTARU                                 Liviu Ioan BALINT 

 

 

 

 

 

  Șef birou, Cristina Bologan 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  

(autor amendament)  
Motivare 

1.   

Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi completarea anexei 

la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope 

 

Nemodificat  

2.   
Articol unic.-  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.1095 

din 5 decembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
completează după cum urmează: 

 

 
Nemodificat 

 

3.  1. În tabelul I, la secţiunea 

„STUPEFIANTE”, după poziţia 20 se introduc 
15 noi poziţii, poz.21 - 35, cu următorul 

cuprins: 
 „21. 4-Fluoroisobutirfentanil(4-FIBF)=N-(4-
fluorofenil)-N-(l-fenetilpiperidin-4-

il)isobutiramidă, 

1. În Tabelul I – la secţiunea "STUPEFIANTE", 

după poziţia  20 se introduc 15 noi poziţii, 
poziţiile nr. 21 - 35, cu următorul cuprins: 

”21. 4-Fluoroisobutirfentanil(4-FIBF) = 

 N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-

il)isobutiramidă, 

 

 
Pentru denumirea 

corectă a 
substanțelor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autor amendament)  

Motivare 

   22. Acetilfentanil - N“fenil-N-[1-(2-
feniletU)-4-piperidinil]acetamidă, 

   23. Acriloilfentanil=N-fenil-N-[1-(2-
femletil)piperidin-4-il]prop-2-enamidă, 

   24. Carfentanil = metil l-(2-feniletil)-4-
[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-carboxilat, 
   25. Crotonilfentanil = (E)-N-(1-

fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbut-2-enamidă, 
   26.  Ciclopropilfentanil=N-fenil-N-[1-

(2-feniletil)piperidin-4 
il]ciclopropancarboxamidă, 
   27. Furanilfentanil=N-fenil-N-[1-(2-

feniletil)piperidin-4-il]furan-2carboxamidă, 
   28. Isotonitazen = 

   N,N-dietil-2-[[4-(l“metiîetoxi)fenil]metil]-
5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamină, 
   29. Metoxiacetilfentanil = 2-Metoxi-N-

fenil-N-[1-(2-feniIetil)piperidm-4-il]acetamidă, 
   30. MT-45 = 1-ciclohexil-4-(1,2-

difeniletil)piperazină, 
   31. Ocfentanil = N-(2-fIuorofenil)-2-
metoxi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă, 

   32. Ortofluorofentanil = N-(2-Fluorofenil)-
N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamidă, 

   33. Parafluorobutirfentanil = N-(4-
Fluorofenil)-N-[1-(2-feniletii)piperidin-4-

il]butanamidă, 
   34. Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F) = 
   N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-

il]tetrahidrofuran-2-carboxamidă, 

22. Acetilfentanil = N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-

piperidinil]acetamidă, 

23. Acriloilfentanil = N-fenil-N-[1-(2-

feniletil)piperidin-4-il]prop-2-enamidă, 

24. Carfentanil = metil 1-(2-feniletil)-4-

[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-carboxilat, 

25. Crotonilfentanil = (E)-N-(1-fenetilpiperidin-4-

il)-N-fenilbut-2-enamidă, 

26. Ciclopropilfentanil=N-fenil-N-[1-(2-

feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă, 

27. Furanilfentanil = N-fenil-N-[1-(2-

feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă, 

28. Isotonitazen =  

N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-

1H-benzimidazol-1-etanamină, 

29. Metoxiacetilfentanil = 2-Metoxi-N-fenil-N-[1-(2-

feniletil)piperidin-4-il]acetamidă, 

30. MT-45 = 1-ciclohexil-4-(1,2-

difeniletil)piperazină, 

31. Ocfentanil = N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-[1-

(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă, 

32. Ortofluorofentanil = N-(2-Fluorofenil)-N-[1-(2-

feniletil)piperidin-4-il]propanamidă, 

33. Parafluorobutirfentanil = N-(4-Fluorofenil)-N-

[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamidă, 

34. Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F) = 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autor amendament)  

Motivare 

   35. Valerilfentanil = N-(l-fenetilpiperidin-4-
il)-N-fenilpentanamidă”. 

 

 N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-

il]tetrahidrofuran-2-carboxamidă, 

35. Valerilfentanil = N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-

fenilpentanamidă”. 

4.   

2. În tabelul I, la secţiunea 

„PSIHOTROPE”, după poziţia 323 se introduc 

32 noi poziţii, poz.33 - 64, cu următorul 

cuprins: 

 

 „33. 4-MEC (4-methylethcatinone) = 2-

etilamino-1-(4-metilfenil)-1-propanonă, 

   34. AM-2201 = 1-[(5-fluoropentil)-1H-

indol-3-il]-(naftalen-1-il)metanonă, 

   35. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-

pentilindol-3-il)metanonă, 

   36. Metilendioxipirovaleronă (MDPV), 

   37. 4-metiîmetcatinonă (mefedronă) = 1-

(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-onă, 

   38. -ceto-MDMA (metilonă) = 2-

metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-

onă, 

   39. BZP (benzilpiperazină), 

   40. Pentedronă = 2-(metilamino)-1-fenil-

1-pentanonă, 

   41. UR-144 = (1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-

tetrametilciclopropil)metanonă, 

 

2. În Tabelul I – la secţiunea "PSIHOTROPE", 

după poziţia nr. 323  se introduc 32 noi poziţii, 

poziţiile nr. 33 - 64, cu următorul cuprins: 

 

 

” 33. 4-MEC (4-methylethcatinone) = 2-etilamino-1-(4-

metilfenil)-1-propanonă, 

34. AM-2201 = 1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-

(naftalen-1-il)metanonă, 

35. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-

il)metanonă, 

36. Metilendioxipirovaleronă (MDPV), 

37. 4-metilmetcatinonă (mefedronă) = 1-(4-

metilfenil)-2-metilaminopropan-1-onă, 

38. β-ceto-MDMA (metilonă) = 2-metilamino-1-(3,4-

metilendioxifenil) propan-1-onă, 

39. BZP (benzilpiperazină), 

40. Pentedronă = 2-(metilamino)-1-fenil-1-pentanonă, 

41. UR-144 = (1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-

tetrametilciclopropil)metanonă, 

42. XLR-11 = 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)-

(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanonă, 

 
 
Pentru denumirea 

corectă a 
substanțelor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autor amendament)  

Motivare 

   42. XLR-11 = 1-(5-fluoropentil)-1H-indoI-

3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanonă, 

   43. Alfa-PVP = l-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-

pentanonă, 

   44. DOC (2,5-dimetoxi-4-

cloroamfetamină) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-

fenil)propan-2-amină, 

   45. 2C-T-2 = 2,5-dimetoxi-4-

etiItiofenetilamină, 

   46. 4-Fluoroamfetamină (4-FA) = 1-(4-

Fluorofenii)propan-2-amină, 

   47. 4F-MDMB-BINACA = 

   metil(S)-2~(l-(4-fluorobutil)-lH-indazol-3-

carboxamido)-3,3-dimetUbutanoat, 

   48. 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA = 

   metiî(2S)-2-{[1-(fluoropentil)-lH-indazol-

3-carbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat, 

   49. 5F-AMB-PINACA (5F-AMB) = 

   metil 2-({[l-(5-fluoropentiI)-lH-indazol-

3il]carbonil}amino)-3-metilbutanoat, 

   50. 5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201) = 

   metil(S)-2-(l-(5-fluoropentil)-lH-indol-3-

carboxamido)-3,3-dimetilbutanoat, 

   51. 5F-PB-22 = quinolin-8-il 1-(5-

fiuoropentil)-1H-indol-3-carboxiIat, 

   52. AB-CHMINACA = 

43. Alfa-PVP = 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanonă, 

44. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamină) = 1-(4-

clor-2,5-dimetoxi-fenil)propan-2-amină, 

45. 2C-T-2 = 2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamină, 

46. 4-Fluoroamfetamină (4-FA) = 1-(4-

Fluorofenil)propan-2-amină, 

47. 4F-MDMB-BINACA =  

metil(S)-2-(1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-

carboxamido)-3,3-dimetilbutanoat, 

48. 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA =  

metil(2S)-2-{[1-(fluoropentil)-1H-indazol-3-

carbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat, 

49. 5F-AMB-PINACA (5F-AMB) = 

metil 2-({[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-

3il]carbonil}amino)-3-metilbutanoat, 

50. 5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201) =  

metil(S)-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-

carboxamido)-3,3-dimetilbutanoat, 

51. 5F-PB-22 = quinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-

indol-3-carboxilat, 

52. AB-CHMINACA =  

 N-[(2S)-1-amino-3-metil-oxobutan-2-il]-1-

(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă, 

53. AB-FUBINACA =  

 N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-1-[(4-

fluorofenil)metil]indazol-3-carboxamidă, 

54. AB-PINACA =  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autor amendament)  

Motivare 

   N-[(2S)-1-amino-3-metil-oxobutan-2-il]-

1-(ciclohexilmetil)-lH-indazol-3-carboxamidă, 

   53. AB-FUBINACA = 

   N-[(2S)-1-amino-3-metil-l“Oxobutan-2-

il]-1-[(4-fluorofenil)rnetil]indazol-

3“Carboxamidă, 

   54. AB-PINACA = 

   N-[(2S)-l-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-

l-pentil-lH-mdazol-3-carboxamidă, 

   55. ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) = 

   N-[(2S)-l-ammO“3,3“dimetil-l-oxobutan-

2-il]-l-(ciclohexilmetil)-lH“indazol-3carboxamidă, 

   56. ADB-FUBINACA = 

   N-[(2S)-l-amino-3,3-dimetil-l“Oxobutan-

2-il]-l-[(4-fluorofenil)metil]-lH-indazol-3 

carboxamidă, 

   57. ALPHA-PHP = (RS)-1-fenil-2-(pirolidin-

1-il)hexan-1-onă, 

   58. Clefedronă (4-CMC) = 1-(4-clorofenil)-

2-(metilamino)-1-propanonă, 

   59. CUMYL-4CN-BINACA = 

   l-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-lH-

indazol-3-carboxamidă, 

   60. Flualprazolam = 

   8-ClorO-6-(2-fluoro-fenil)4-metil-4h-

benzo[f][l,2,4]triazolo[4,3-a][l,4]diazepină, 

   61. FUB-AMB (MMB-FUBINACA) = 

 N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-1-pentil-

1H-indazol-3-carboxamidă, 

55. ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) = 

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]-1-

(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă, 

 

56. ADB-FUBINACA = 

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]-1-[(4-

fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carboxamidă, 

57. ALPHA-PHP = (RS)-1-fenil-2-(pirolidin-1-il)hexan-

1-onă, 

58. Clefedronă (4-CMC) = 1-(4-clorofenil)-2-

(metilamino)-1-propanonă, 

59. CUMYL-4CN-BINACA =  

1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-

carboxamidă, 

60. Flualprazolam =  

8-Cloro-6-(2-fluoro-fenil)-1-metil-4h-

benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepină, 

61. FUB-AMB (MMB-FUBINACA) =  

metil(2S)-2-({1-[4-fluorofenil]metil-1H-indazol-3-

carbonil }amino)-3-metilbutanoat, 

62. N-Etilhexedronă = 2-(etilamino)-1-fenil-1-

hexanonă, 

63. Efilonă (N-Etilnorpentilonă) = 1-(2H-1,3-

benzodioxol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-onă, 

64. TMA-2 = 2,4,5-trimetoxiamfetamină”. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autor amendament)  

Motivare 

   metil(2S)-2-({1-[4-fluorofenil]metil-1H-

indazol-3-carboniî }amino)-3-metilbutanoat, 

   62. N-Etilhexedronă = 2-(etilamino)-1-

fenil-1-hexanonă, 

   63. Efilonă (N-Etilnorpentilonă) -1-(2H-l,3-

benzodioxol-5-il)-2-(etilammo)pentan-1-onă, 

   64. TMA-2 = 2,4,5-trimetoxiamfetamină”. 

 

 

5.   
3. În tabelul I, la secţiunea „PLANTE ŞI 

SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL 
NAŢIONAL” se abrogă următoarele poziţii:  

 
„6. BZP (benzilpiperazina)”,  

„7.DOC(2,5-dimetoxi- 4-cloroamfetamina) 

= 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-

amina”, 

 „16. JWH-018 = Naftalen- 1-il-(1-
pentilindol-3-il) metanona”,  

„17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-
(4-metilfenil)-2- metilaminopropan-1-ona”, 
 „24. -ceto-MDMA (metilona) = 2-

metilamino-1-(3,4- metilendioxifenil) 
propan-1-ona”, 

„30.Metilendioxipirovaleronă (MDPV)”, „41. 
AM-2201 = 1- [(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-
y]-(naphtalen-1-yl)methanone”, ,,43.UR-

144=(1-pentylindol-3-yl)- (2,2,3,3-
etremethylcyclopropyl) methanone”,  

 
3. În Tabelul I – la secțiunea „PLANTE ȘI 

SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL” se 
abrogă următoarele poziții: 

 

 ” 6. BZP (benzilpiperazina)”, 

 ”7.DOC(2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-

(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina”, 

”16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-

il) metanona”,  

”17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-

metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona”,  

”24. β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-

(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona”, 

”30.Metilendioxipirovaleronă (MDPV)”,  

”41. AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

y]-(naphtalen-1-yl)methanone”, 

”43.UR-144=(1-pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3-

etremethylcyclopropyl) methanone”,  

 
 

Pentru denumirea 
corectă a 

substanțelor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autor amendament)  

Motivare 

„44. XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-
3-yl)- (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) 

methanone”, „53. 4-MEC (4-
methylethcatinone) = 2- ethylamino-l-(4-

methylphenyl)-l-propanone”, 
 „56. Pentedrone = 2-(methylamino)-1-
phenyl-1- pentanone”, 

 „60. Alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrolidinyl)-
1-pentanone”. 

 
 

”44. XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) 

methanone”,  

”53. 4-MEC (4-methylethcatinone) = 2-

ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone” 

,”56. Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-

1-pentanone”,  

”60. Alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrolidinyl)-1-

pentanone”. 

 
 

6.  4. În tabelul II, la secţiunea 
„STUPEFIANTE”, după poziţia 103 se 

introduce o nouă poziţie, poziţia 104, cu 
următorul cuprins: 

 „104. Dihidroetorfmă = 
   7,8-dihidro-7alfa-[1-(R)-hidroxi-1-
metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavină”. 

 

4. În Tabelul II – la secţiunea " STUPEFIANTE", 
după poziţia nr. 103  se introduce o nouă poziţie, 

poziţia nr. 104, cu următorul cuprins: 
 

” 104. Dihidroetorfină =  
7,8-dihidro-7alfa-[1-(R)-hidroxi-1-metilbutil]-6,14-

endo-etanotetrahidrooripavină”. 

 
 

 
 

Pentru denumirea 
corectă a 

substanțelor. 

7.  5. În tabelul II, la secţiunea 
„PSIHOTROPE”, după poziţia 22 se 

introduce o nouă poziţie, poz. 23, cu 
următorul cuprins: 
 „23. Amineptină = 

   acid 7-[(10,11-dihidro-5H-
dibenzo[a,d]ciclohepten-5-il)amino]heptanoic”. 

 

5. În Tabelul II – la secţiunea "PSIHOTROPE ", 
după poziţia nr. 22  se introduce o nouă poziţie, 

poziţia nr. 23, cu următorul cuprins: 
 
” 23. Amineptină =  

acid 7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-

il)amino]heptanoic”. 

 

 
 

Pentru denumirea 
corectă a 
substanțelor. 
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8.  6. În tabelul III, la secţiunea 
„PSIHOTROPE”, după poziţia 72 se 

introduce o nouă poziţie, poz. 73, cu 
următorul cuprins: 

 „73. Etizolam = 
   4-(2-Clorofenil)-2“etil-9-metil-6H-
tieno[3,2-f][l,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepină”. 

 

6. În Tabelul III – la secţiunea "PSIHOTROPE ", 
după poziţia nr. 72 se introduce o nouă poziţie, 

poziţia nr. 73, cu următorul cuprins: 
 

” 73. Etizolam =  
4-(2-Clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-

f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepină”. 

 
 

 
 

Pentru denumirea 
corectă a 

substanțelor. 

  

 


