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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 14 şi 15  mai 2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 14 mai 2007 între orele 16,00 – 18,00 şi în ziua de 15 mai 

2007 între orele 14,00 – 19,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 

privind regimul juridic al precursorilor de droguri  (PLx 193/2007). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a 

fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 
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pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 

privind regimul juridic al precursorilor de droguri  (PLx 193/2007). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

regimului juridic al precursorilor de droguri în vederea alinierii la 

regulamentele europene  în domeniu. 

Având în vedere procedura administrativă a operaţiunilor 

privind substanţele clasificate proiectul de lege cuprinde prevederi 

privind întărirea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog în ceea ce 

priveşte eliberarea autorizaţiilor, planul asigurării legăturii între 

operatori şi autorităţile de control şi combatere a folosirii ilicite a 

precursorilor. De asemenea, proiectul de lege stabileşte care sunt 

obligaţiile operatorilor cu substanţe clasificate, procedura de 

păstrare, depozitare, circulaţie şi control a substanţelor clasificate. 

În urma dezbaterilor comisia a aprobat o serie de 

amendamente care se referă, în principal, la : 

- modificarea preambulului ordonanţei de urgenţă pentru a se 

sublinia scopul acesteia, respectiv adoptarea de măsuri pentru 

aplicarea regulamentelor CE şi crearea cadrului instituţional 

necesar; 

- au fost reformulate textele alin.(1) şi (4) ale art.1 pentru 

identificarea corectă a regulamentelor CE  în conformitate cu 

regulile cuprinse în Ghidul stilistic în limba română a acquis-ului 

comunitar; 
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- pentru sistematizarea textului, art.29 din prezenta ordonanţă 

de urgenţă a fost cuprins în corpul art.3 din a cărei tematică face 

parte; 

- art.8 alin.(1) a fost completat pentru a se reglementa 

autorizarea operaţiunilor de export pentru toate categoriile de 

substanţe clasificate ( 1 , 2 şi 3); 

- s-a avut în vedere că notificarea prealabilă a exportului , aşa 

cum este reglementată în art.11 din Regulamentul (CE) 

nr.111/2005 şi răspunsul la primirea unor astfel de notificări se 

realizează de Agenţia Naţională Antidrog; de asemenea, pentru a 

răspunde autorităţilor competente ale statelor solicitante, Agenţia 

solicită un punct de vedere al formaţiunii antidrog din cadrul 

IGPR, procedură ce a fost expres instituită ( art.9) ; 

- regulamentul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţe, 

elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, va fi aprobat 

prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a legii de aprobare ( art.10) ; 

- pentru a nu lăsa loc producerii unor abuzuri asupra 

proprietăţii, autorităţile publice cu competenţe de cercetare penală 

au dreptul să indisponibilizeze pentru verificări mijloacele de 

transport pentru o perioadă ce nu poate depăşi 30 de zile ( alin.(2) 

al art.18) ; 

- alin.(1) al art.22 a fost reformulat având în vedere că 

termenul de „punere pe piaţă” conform definiţiei din Regulamentul 

273/2004, include toate operaţiunile respectiv : producerea, 
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fabricarea, oferirea, furnizarea, vânzarea, transportul, livrarea cu 

orice titlu, etc.; 

- constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare şi 

deţinerea de echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la 

producerea sau fabricarea ilicită a drogurilor ( alin.(2) al art.22); 

- de asemenea, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare comercializarea de substanţe clasificate de către 

operatorii economici ori persoane fizice neautorizate  sau, după 

caz, neînregistrate pentru activitatea cu astfel de substanţe ( art.22 

alin.(3) nou ). 

În urma dezbaterilor au fost formulate şi aprobate, în 

unanimitate,  amendamente asupra preambulului ordonanţei de 

urgenţă, art.1 alin.(1) şi (4), art.3, art.6 alin.(1), art.8 alin.(1), art.9 

şi 10, art.11 alin.(1), art.12 alin.(1), art.13 alin.(1) lit.b), d) şi e), 

art.18 şi art.22. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al 

precursorilor de droguri  (PLx 193/2007) cu amendamentele 

prezentate şi care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiei . 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor 

de lege şi propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

La lucrările comisiei din zilele de 14 şi 15 mai 2007 au fost 

prezenţi 15 deputaţi: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup 

Parlamentar al PRM ), dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al 

PD),  dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică  ( Grup Parlamentar al PC), 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) ,  

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) ,  

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian   ( Grup Parlamentar al PNL). 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


