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HOTĂRÂRE
privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante,
halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate
al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6, precum şi Raportul Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art. 34 din Constituţia României, ale art. 6 alin. (2), art. 8, art. 11 şi art. 12 alin. (1) lit. a) din
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor pe piaţă, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, ale O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005 privind regulamentul de
emitere a Acordului de Funcţionare pentru agenţii economici (indiferent de forma de
organizare) care îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti precum
şi ale Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. l) şi j) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se interzice comercializarea substanţelor halucinogene, a oricărui tip de substanţe
etnobotanice şi asimilate acestora, plante, prafuri şi ceaiuri de acest fel şi în acest scop, cu efecte
halucinogene, euforice cât şi cu efect similar acestora, în orice formă ori ambalaj de prezentare,
pe o rază de 1000 de metri în jurul unităţilor de învăţământ, spaţiilor destinate procesului de
învăţământ, unităţilor de cercetare ştiinţifică, bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor,
caselor de cultură ale studenţilor, caselor corpului didactic, caselor universitare, taberelor
şcolare, bazelor şi complexelor cultural-sportive, parcurilor şi locurilor de agrement, palatelor şi
cluburilor copiilor şi elevilor de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
Art. 2. Se anulează acordurile şi autorizaţiile de funcţionare, eliberate de Primăria
Sectorului 6, pentru agenţii comerciali care încalcă preverile art. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi personalul împuternicit al acestuia vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sectorului 6.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia României, „dreptul la
ocrotirea sănătăţii este garantat, statul fiind obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei
şi sănătăţii publice” în consecinţă, administraţiei publice locale, reprezentantă a statului
pe plan local, îi revine această obligaţie;
Apariţia pe piaţa românească a unor produse comercializate sub titulatura de
plante, seminţe sau îngrăşăminte pentru plante, care au început să fie consumate de către
elevi şi tineret sau consumatori de droguri, datorită efectelor halucinogene asemănătoare
cu ale drogurilor, au început să aibă victime, îmbolnăviri cu manifestări şi tratamente
necunoscute până în prezent, soldate adeseori cu decese ale persoanelor consumatoare;
S-a constatat că există mai multe categorii de astfel de plante, preparate,
amestecuri care au scăpat reglementărilor în vigoare (Legea nr. 339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor stupefiante şi psihotrope);
Analizând prevederile O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor care
interzice comercializarea şi prestarea de servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea
sau securitatea consumatorilor cât şi producerea sau importul şi comercializarea
produselor falsificate sau contrafăcute, H.C.L.S. 6 nr. 19/2005 şi O.G. nr. 99/2000
privind comercializarea produselor pe piaţă, republicată cu modificările şi completările
ulterioare – art. 6 alin. (2), art. 8, art. 11 şi art. 12 alin. (1) lit. a);
Propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre
privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante,
halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti.
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RAPORT DE SPECIALITATE
Se constată că în ultima vreme (cca. 9 luni), consumul anumitor „plante” sau îngrăşăminte”
pentru plante ambalate în doze mici atinge o cotă alarmantă în rândul tineretului scolar-liceal şi al
consumatorilor de droguri care din lipsă de mijloace financiare recurg la aceste „plante” pentru a-şi
atinge scopul. Efectele consumului duc la îmbolnăviri grave în rândul consumatorilor şi nu în ultimul
rând la deces.
Cei care comercializează aceste produse dau dovadă de o totală nepăsare faţă de efectele de
multe ori cu urmări tragice, ireparatorii, ale consumului acestor produse, fiind interesaţi numai de
câştigul financiar imediat.
Din nefericire pentru consumatorii acestor „plante” legislaţia actuală nu oferă modalităţi sigure
şi imediate de eradicare a fenomenului (exemplu O.U.G. nr. 6/10.02.2010, care este deja depăşită),
motiv pentru care administraţiei publice locale îi revine sarcina de a lua măsurile necesare să ducă la
interzicerea comercializării produselor etnobotanice cu efecte halucinogene, practic droguri mascate în
ambalaje de îngrăşăminte pentru plante.
Temeiul legal care stă la baza măsurilor luate de administraţia publică locală:
a) H.C.L. 19/08.03.2005 prin care aprobă regulamentul de emitere a Acordului de
Funcţionare pentru agenţii economici (indiferent de forma de organizare) care îşi
desfăşoară activitatea pe raza sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
b) O.G. nr. 99/29.08.2000 rep. privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă –
art.6 alin.2 „exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice este supusă
acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti”.
c) O.G. nr. 99/29.08.2000 rep. privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă –
art. 8 – orarul de funcţionare al structurilor autorităţilor administraţiei publice locale cu
respectarea regulilor privind liniştea şi ordinea publică, în funcţie de necesităţile
consumatorilor art. 11 – 12, alin. 1 lit. a. Creşterea alarmantă a victimelor consumului
acestui gen de produse care a culminat cu decesul în data de 10.11.2010 a unui elev de 14
ani la Suceava – impune de urgenţă luarea de către administraţia publică locală a
măsurilor care vizează interzicerea comercializării produselor de tip etnobotanice cu
efecte halucinogene pe raza sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
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