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Nr. înregistrare: 

Către: Prefectul Municipiului Bucuresti

În atenţia: Domnului Mihai-Cristian Atănăsoaiei
    Prefectul Municipiului Bucureşti

Subiect : Propuneri cu privire la îmbunătăţirea reglementărilor referitoare la drogurile comercializate legal

Stimate domnule prefect,

Vă supunem atenţiei câteva propuneri cu privire la îmbunătăţirea controlului drogurilor comercializate legal în vederea 
analizei şi  includerii  lor în setul de concluzii  şi  recomandări rezultate în urma dezbaterii  publice cu tema  “Pericolul 
drogurilor comercializate legal”, desfăşurată la sediul Prefecturii Municipiului Bucureşti în data de 30.07.09.

Propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi a implementării legilor existente:
1. Întărirea supravegherii vânzarii drogurilor legale către minori prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor şi a unităţilor sale locale. 

2. Aplicarea amenzilor maxime sau a altor măsuri coercitive prevăzute de lege pentru vânzarea drogurilor legale 
cître minori, după modelul legislaţiei ce reglementează vânzarea alcoolului şi tutunului. Actualmente drogurile 
comercializate legal au un regim juridic similar cu alcoolul şi tutunul. Tratarea diferită a acestor substanţe  faţă 
de alcool şi tutun echivalează cu recunoaşterea tacită a lipsei de capacitate a instituţiilor abilitate de a 
monitoriza comercializarea acestor produse.

3. Asigurarea respectării tuturor normelor de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare de către magazinele care 
comercializează droguri legale de către instituţiile abilitate.

4. Documentarea situaţiei: estimarea dimensiunilor reale ale pieţei de către Agenţia Naţională Antidrog, 
Ministerul Finanţelor sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului.

5. Documentarea efectelor negative a drogurilor comercializate legal pentru sănătatea publică de către 
Ministerul Sănătăţii, care să pună la dispoziţia tuturor cetăţenilor şi instituţiilor interesate un raport detaliat 
despre toxicitatea fiecărei substanţe propuse pentru includerea pe lista substanţelor aflate sub control naţional 
din Lg. nr. 143/2000 şi Lg. 339/2005.

6. Reglementarea modalităţilor de promovare a drogurilor comercializate legal de către agenţii comerciali, astfel 
încât să se facă o diferenţă clară între publicitate şi încurajarea consumului.
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7. Interzicerea reclamei pentru aceste produse prin asocierea cu frunza de cannabis sau alte simboluri similare, 
precum şi interzicerea reclamei prin asocierea cu droguri ilicite de tipul ecstasy – cel mai comun exemplu este 
folosirea sintagmei “ecstasy legal” pentru promovarea pastilelor vegetale cu efecte stimulente sau euforizante. 
Aceste asocieri încalcă legislaţia actuală prin folosirea unor nume de substanţe şi  plante aflate sub control 
naţional şi interzise consumului în scop recreaţional în România.

8. Informarea populaţiei cu privire la efectele drogurilor comercialzate legal. 
   

Cu deosebit respect,

Valentin Simionov
Director Executiv
Romanian Harm Reduction Network
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