
ROMÂNIA P R O I E C T Avizat
JUDEŢUL ARAD S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu 
CONSILIUL LOCAL Nr. ...... / .......................

H O T Ă R Â R E A  nr. _____
din ____________ 2010

privind condițiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, 
substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, 

altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere :

• inițiativa d-lui Claudiu Cristea, consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. ......../...................;

• raportul nr. ......./...................  al ......................................  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Arad;

• prevederile Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor 
și  preparatelor stupefiante și  psihotrope,  precum și  tabelele  I,  II  și  III,  care 
precizează plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope interzise 
comercializării;

• prevederile  Ordonanței  de  Urgentă  6/10.02.2010  pentru  modificarea  și 
completarea  Legii  143/2000  privind  prevenirea  și  combaterea  traficului  și 
consumului  ilicit  de  droguri  și  pentru  completarea  Legii  339/2005  privind 
regimul  juridic  al  plantelor,  substanțelor  și  preparatelor  stupefiante  și 
psihotrope;

• prevederile HG 575/16.06.2010 pentru actualizarea anexei la Legea 339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și 
psihotrope,  precum  și  a  anexei  la  Legea  143/2000  privind  prevenirea  și 
combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;

• faptul  că  enumerarea  plantelor,  substanțelor  și  preparatelor  stupefiante  și 
psihotrope interzise comercializării,  cuprinse în tabelele I, II și  III ale Legii 
339/2005,  nu  are  un  caracter  exhaustiv,  oricând  aceste  tabele  putând  fi 
completate prin reglementări normative ulterioare;

• faptul  că  în Municipiul  Arad au fost  constatate cazuri  privind consumul  de 
plante, substanțe și preparate stupefiante halucinogene, euforice și psihotrope 
comercializate  în  magazine,  soldate  cu  implicații  deosebit  de  grave  asupra 
vieții  și  sănătății  populației și  care nu erau interzise,  la  data prezentei,  a  fi 
comercializate conform actelor normative în vigoare;

• vedere prevederile OG 99/2000, conform cărora activitate de comercializare a 
produselor  și  serviciilor  de  piață  trebuie  să  se  facă  în  conformitate  și  cu 
respectarea protecției vieții, și securității consumatorilor, precum și prevederile 
OG 21/1992,  conform cărora  este  interzisă  comercializarea  de  produse  sau 
prestarea de servicii care pot pune în pericol viata, sănătatea, sau securitatea 



consumatorilor,  cât  și  producerea,  importul  și  comercializarea  produselor 
falsificate sau contrafăcute;

În temeiul drepturilor conferite prin Art. 36, al. (6) și Art. 45 din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice, 
amplasarea punctelor de comercializare a plantelor, substanțelor și 
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, de orice fel, 
care aduc atingere sau pun viata în pericol și sănătatea populației, ordinea și 
liniștea publică, altele decât cele al căror regim este reglementat prin legislația 
în vigoare, pe o raza de 2 km în jurul următoarelor puncte – situate pe 
teritoriul administrativ al Municipiului Arad, după cum urmează:
a. unități de învățământ, spaţii destinate procesului de învățământ;
b. unități de cercetare științifică, biblioteci;
c. cămine, internate, cantine;
d. case de cultură ale studenților, cluburi studențești, case ale corpului 

didactic, case universitare;
e. tabere școlare, baze și complexe cultural-sportive, palate și cluburi ale 

copiilor și elevilor, locuri de joacă, parcuri, locuri de recreație, zone de 
agrement;

(2) De asemenea, în perimetrul definit la Art. 1, este interzisă distribuirea sau 
oferirea de eșantioane ale plantelor, substanțelor și preparatelor prevăzute mai 
sus.

Art. 2 Interdicția prevăzută la Art. 1 se aplică și amplasării punctelor de 
comercializare a oricăror derivați, compuși sau amestecuri conținând una sau 
mai multe plante și substanțe stupefiante, halucinogene, euforice sau 
psihotrope care aduc atingere sau pun viata în pericol și sănătatea populației, 
indiferent de procentul în care se găsește substanța activă, de starea fizică în 
care se află, de modul de divizare în unități de administrare, disimulate, 
falsificate sau contrafăcute, precum și a celor care au o altă destinație de 
utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate.

Art. 3 În termen de zece (10) zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
persoanele fizice și/sau juridice, din Municipiul Arad, care se află în situația 
prevăzută în Art. 1 și Art. 2 din prezenta hotărâre, sunt obligați, să distrugă, pe 
cheltuiala lor, în condițiile legislației în vigoare stocurile de plante, substanțe 
și preparate prevăzute în Art. 1 și Art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 (1) Nerespectarea prevederilor de la Art. 1, Art. 2 și Art. 3 din prezenta 
hotărâre, constituie contravenție și se sancționează contravențional, prin 



aplicarea unei sancțiuni contravenționale principală și a uneia sau mai multor 
sancțiuni contravenționale complementare.

(2) Sancțiunea contravențională principală, aplicată pentru contravențiile 
prevăzute la al. (1), este amenda contravențională cuprinsă între 2000 lei și 
2500 lei.

(3) Sancțiunile contravenționale complementare, aplicate pentru 
contravențiile prevăzute la al. (1), sunt:
a. confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții;
b. suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației 

de exercitare a activității;
c. închiderea unității;
d. blocarea contului bancar;
e. suspendarea activității agentului economic;
f. retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru 

activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;
g. desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială.

(4) Pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune 
contravențională principală și una sau mai multe sancțiuni complementare.

În cazul în care faptele comise întrunesc elementele constitutive ale unei 
infracțiuni, se vor sesiza organele de urmărire penală.

(5) Constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale, prevăzute în 
prezentul articol, se face de către Primarul Municipiului Arad și împuterniciți 
ai acestuia, precum și de către agenți ai Poliției Comunitare Arad.

(6) Sumele provenite din amenzile contravenționale aplicate persoanelor 
fizice și persoanelor juridice, în conformitate cu prevederile prezentului 
articol, se fac venit integral la bugetul local al Municipiului Arad.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Municipiului Arad și Poliţia Comunitară Arad.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
• Instituției Prefectului Județului Arad;
• Primarului Municipiului Arad;
• Direcțiilor și serviciilor din cadrul aparatului executiv al Primarului 

Municipiului Arad;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. ..... / ....................

Având în vedere:
• Amploarea fenomenului numit „magazine de vise”, prin intermediul cărora se 

comercializează asa numitele produse „etnobotanice”, situație generalizată la 
nivelul României, care nu a ocolit nici Municipiul Arad.

• Efectele  consumului  anumitor  plante  și  substanțe,  denumite  „etnobotanice”, 
potrivit Centrului de Evaluare si Tratament al Toxicodependențelor, conform 
căruia:  „În spatele acestei  denumiri  «etnobotanice» sau legale se ascund o  
serie de substanțe de sinteză cu efect stimulant și halucinogen ce acționează  
asupra  consumatorului  modificând  funcțiile  întregului  organism.  Aceste  
substanțe au efecte stimulente în special la nivelul sistemului nervos central  
determinând stări de agitație prin creșterea energiei, irascibilitate, creșterea  
agresivității, violenței cu risc crescut de acte medico-legale, euforie, anxietate  
și  atacuri  de panică, insomnia severă. De asemenea, ele pot declanșa stări  
psihice grave cu: percepție deformată a realității (exemplu: convingeri că sunt  
urmăriți, persecutați); halucinații vizuale, auditive”.

• Modificările aduse legislației privind regimul juridic al plantelor, substanțelor 
și preparatelor stupefiante și psihotrope, în anul 2010, după cum urmează:

• Ordonanța de Urgență 6/10.02.2010 pentru modificarea și completarea 
Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului 
ilicit de droguri și pentru completarea Legii 339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;

• HG  575/16.06.2010  pentru  actualizarea  anexei  la  Legea  339/2005 
privind  regimul  juridic  al  plantelor,  substanțelor  și  preparatelor 
stupefiante și psihotrope, precum și a anexei la Legea 143/2000 privind 
prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;

• Datorită  faptului  că  tabelele  din  Legea  339/2005  cuprinzând  substanțele 
interzise a fi comercializate nu au un caracter exhaustiv, în practică s-a dovedit 
că, a fost posibilă – neinterzis expres de lege – comercializarea a altor  produse 
„etnobotanice”  având  formule  chimice  asemănătoare  și  nu  identice,  dar  cu 
efecte  similare  sau  chiar  mai  grave  pentru  sănătatea  consumatorilor,  decât 



substanțele a căror comercializare a fost prohibită.
• Faptul că în Municipiul Arad au fost constatate cazuri privind consumul de 

plante, substanțe și preparate stupefiante halucinogene, euforice și psihotrope 
comercializate  în  magazine,  soldate  cu  implicații  deosebit  de  grave  asupra 
vieții  și  sănătății  populației și  care nu erau interzise,  la  data prezentei,  a  fi 
comercializate conform actelor normative în vigoare;

• Prevederile  OG  99/2000,  conform  cărora  activitate  de  comercializare  a 
produselor  și  serviciilor  de  piață  trebuie  să  se  facă  în  conformitate  și  cu 
respectarea protecției vieții, și securității consumatorilor, precum și prevederile 
OG 21/1992,  conform cărora  este  interzisă  comercializarea  de  produse  sau 
prestarea de servicii care pot pune în pericol viața, sănătatea, sau securitatea 
consumatorilor,  cât  și  producerea,  importul  și  comercializarea  produselor 
falsificate sau contrafăcute;

Ținând seama de toate cele mai sus exprimate, în baza art. 45 alin. (6) din Legea 
215/2001 privind administrația  publică  locală,  republicată  și  actualizată,  inițiez  și 
propun  spre  adoptarea  PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE  al  CLM  Arad  privind 
condițiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanțelor și 
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, altele decât cele al 
căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare.

Claudiu Cristea
consilier local



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

Către Primăria Municipiului Arad

Domnului Primar Gheorghe Falcă

În conformitate cu Legea 215/2001 și Regulamentul de funcționare a Consiliului 
Local al Municipiului Arad,

vă solicit înscrierea pe ordinea de zi CLM Arad a „Proiectului de Hotărâre al CLM 
Arad privind condițiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, 
substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, 
altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în 
vigoare”, anexat cu îndeplinirea în prealabil a exigențelor legale privind transparența 
procesului decizional și participarea cetățenilor la elaborarea actelor normative.

Claudiu Cristea
consilier local


