Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 4c-8/ 67 / 5 martie 2018

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege

pentru

completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, trimis
Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa nr.
Plx. 19/2018 din 12 februarie 2018.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege
face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Conf. Dr. Florin Buicu

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 4c-8/ 67 / 5 martie 2018

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru completarea Anexei la Legea
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și
preparatelor stupefiante și psihotrope

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată
spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Anexei la
Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și
preparatelor stupefiante și psihotrope, trimis cu adresa nr. Plx. 19/2018 din
12 februarie 2018.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat
proiectul de lege, în şedinţa din 5 februarie 2018.
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României,
republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere :
- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ
(nr.1009 din 22.11.2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea
Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, în sensul
introducerii unor noi substanțe stupefiante și psihotrope, ca urmare a
completării Tabelelor Convenției Națiunilor Unite asupra substanțelor
stupefiante din 1961 și cele asupra substanțelor psihotrope din 1971 de
către Comisia pentru stupefiante a ONU.
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa
legislativă, în şedinţa din 27 februarie 2018. La lucrările comisiei au
fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 membri.
La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Dan
Octavian Alexandrescu secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților
adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Anexei la Legea
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și
preparatelor stupefiante și psihotrope (PLx. 19/2018), cu amendamentele
de redactare formulate în anexa la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Conf. Dr. Florin Buicu

SECRETAR,
Dr. Vass Levente

Întocmit,
Florin Danciu – consilier parlamentar
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ANEXA
I. AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.

1.

2.

Motivație

Text propus de Comisie

Text adoptat de Senat
Titlul legii

(autorul amendamentului)
Titlul legii

Lege pentru completarea Anexei la
Nemodificat
Legea nr.339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor
stupefiante
şi
psihotrope
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 completează după cum urmează:

Nemodificat

1.
La nr.crt.I. Tabelul I - Plante, substanţe şi
preparate cu substanţe psihotrope şi stupefiante
interzise, lipsite de interes recunoscut în
medicină -, la Secţiunea (1) - Stupefiante - ,
după poziţia 17 se introduc trei noi poziţii,
poziţiile 18-20, cu următorul cuprins:
„18. AH-7921
19.U-47700
(3,4-dichloroN-(2-dimethylaminocyclohexyl)-N methyl-benzamide)
20.butyrfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4
piperidinyl]butanamide)”

Nemodificat

2.
La nr.crt.I. Tabelul I - Plante, substanţe şi
preparate cu substanţe psihotrope şi stupefiante
interzise, lipsite de interes recunoscut în
medicină -, la Secţiunea (2) - Psihotrope -, după
poziţia 32 se introduc trei noi poziţii, poziţiile
321-323, cu următorul cuprins:
„321. 25B-NBOMe
322. 25C- NBOMe
323. 25I- NBOMe”

2.
La nr.crt.I. Tabelul I - Plante, substanţe şi
preparate cu substanţe psihotrope şi stupefiante
interzise, lipsite de interes recunoscut în medicină
-, la Secţiunea (2) - Psihotrope -, după poziţia 32
se introduc trei noi poziţii, poziţiile 33-35, cu
următorul cuprins:
„33. 25B-NBOMe
34.
25C- NBOMe
35.
25I- NBOMe”

3.

4.
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Pentru
respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.

5.

3.
La nr.crt.II. Tabelul II - Plante, substanţe
şi preparate ce conţin substanţe stupefiante şi
psihotrope care prezintă interes în medicină,
supuse unui control stric -, la Secţiunea (2) Psihotrope -, după poziţia 15 se introduc şapte
noi poziţii, poziţiile 151-157, cu următorul
cuprins:
„151. Metoxetamină
152. 4, 4'-DMAR
153. ethylone
(1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2(ethylamino)propan-1-one)
154. ethylphenidate (ethyl phenyl(piperidin-2yl)acetate
155. MPA (methiopropamine) (N-methyl-1(thiophen-2-yl)propan-2-amine)
156. MDMB-CHMICA
(methyl
N-{[1(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3methyl-L-valinate)
157. 5F-APINACA
(5F-AKB-48)
N-(1adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3carboxamide”

6.

4.
La nr.crt. III. Tabelul III - Plante,
substanţe şi preparate ce conţin substanţe
stupefiante şi psihotrope care prezintă interes în
medicină, supuse controlului -, la Secţiunea (2) Psihotrope -, după poziţia 71 se introduce o nouă
poziţie, poziţia 711, cu următorul cuprins:
„711. Fenazepam”

(Comisia pentru sănătate și familie)
3.
La nr.crt.II. Tabelul II - Plante, substanţe
şi preparate ce conţin substanţe stupefiante şi
psihotrope care prezintă interes în medicină,
supuse unui control stric -, la Secţiunea (2) Psihotrope -, după poziţia 15 se introduc şapte noi
poziţii, poziţiile 16-22, cu următorul cuprins:
„16. Metoxetamină
17.
4, 4'-DMAR
18.
ethylone
(1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2(ethylamino)propan-1-one)
19.
ethylphenidate (ethyl phenyl(piperidin-2yl)acetate
20.
MPA
(methiopropamine)
(N-methyl-1(thiophen-2-yl)propan-2-amine)
21.
MDMB-CHMICA
(methyl
N-{[1(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3methyl-L-valinate)
22.
5F-APINACA
(5F-AKB-48)
N-(1adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3carboxamide”
(Comisia pentru sănătate și familie)
4.
La nr.crt. III. Tabelul III - Plante,
substanţe şi preparate ce conţin substanţe
stupefiante şi psihotrope care prezintă interes în
medicină, supuse controlului -, la Secţiunea (2) Psihotrope -, după poziţia 71 se introduce o nouă
poziţie, poziţia 72, cu următorul cuprins:
„72. Fenazepam”
(Comisia pentru sănătate și familie)
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Pentru
respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.

Pentru
respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.

