PERICOLELE DROGURILOR COMERCIALIZATE LEGAL
Dezbatere publica
Prefectura Municipiului Bucuresti, 30 iunie 2009
Raportul intilnirii
Dezbaterea a fost organizata de prefectura Municipiului Bucuresti la solicitarea deputatului Stefan
Daniel Pirpiliu, cel care, alaturi de deputatul Nicusor Paduraru, a initiat un proiect de modificare a
legii 143/2000, privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si a legii
nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si
psihotrope.
La dezbatere au participat reprezentanti ai institutiilor de stat si ai ONG-urilor, dintre care am
retinut:
• Centrul International si pentru Drepturile Omului (CIADO)
• Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
• Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
• Agentia Nationala Antidrog – Farm. Angela Pantea
• Autoritatea de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti
• UNICEF Romania (Gina Badiu)
• DGASMB
Lista participantilor nu a fost inca transmisa de Prefectura Bucuresti.
Cei doi deputati propuna trecerea sub control national a unui numar de 16 substante:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Salvia Divinorum
Ibogaina
Mitragyna speciosa (Kratom)
Ipomoea violacea
Argyreia nervosa
Nymphca caerula, nymphea alba
BZP (1-benzilpiperazine)
mCPP [(1-3-clofernil) piperazine]
Triflourometilfenil Piperazine (TFMPP)
Ketamine
Gama-butirolactone GBL (GHB precursor)
1,4-butanediol (1,4-BD) ( GHB precursor)
DOC (4-clor-2,5-dimetoxiamphetamine)
DOI (4-iod-2,5-dimetoxiamphetamine)
bromo-drgonly (brom-benzodifuranil-isopropilamine)
amil nitrite (popper)

12 dintre acestea sunt comercializate in asa numitele “magazine de vise” si compun partea cea mai
importanta a proiectului de lege.
In deschiderea dezbaterii, d-l deputat Pirpiliu a precizat ca in ultimele luni numarul magazinelor
care comercializeaza aceste substante a crescut ingrijorator si pe baza vanzarilor declarate de
acestia, putem estima numarul de clienti ai acestor magazine la aproximativ 120 000. D-l deputat sia continuat prezentarea vorbind despre pericolul reprezentat de aceste droguri, despre legislatia
specifica din alte state din lume, siguranta nationala.

Din numeroasele argumente pe care domnia sa le-a invocat, am retinut cateva:
− consumul acestor substante deschide calea catre abuzul de droguri tari, cum sunt heroina sau
cocaina;
− cei mai expusi la riscurile pentru sanatate produse de abuzul acestor droguri sunt minorii;
− toate substantele incluse pe lista sunt controlate in Uniunea Europeana si in Statele Unite,
insa nici un stat nu controleaza toate cele 16 plante;
− exista suficiente studii si cercetari internationale care demonstreaza toxicitatea si pericolul
acestor plante, motiv pentru care nu se mai justifica asemenea studii si in Romania;
− daca nu se vor lua masuri imediate pentru stoparea acestui fenomen, este posibil ca acesta sa
ia o amploare atit de mare incat sa scape de sub controlul statului;
− cei care comercializeaza aceste substante sunt posibili traficanti de droguri interzise, cum ar
fi marijuana sau ecstasy;
− numarul intoxicatiilor care necesita spitalizare este in crestere.
Dl. deputat a precizat ca acest proiect de lege nu are o miza politica, ci scopul sau este protejarea
cetatenilor romani de pericolele reprezentate de aceste substante.
In timpul dezbaterii au fost exprimate doua puncte distincete de vedere. CIADO; ANA,
Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea de Sanatate Publica au sustinut
initiativa legislativa iar eu, ca reprezentant RHRN am dat citire documentului de pozitie pe care lam elaborat in consultare cu membrii RHRN, document in care se specifica necesitatea intemeierii
stiintifice a oricarei initiative orientate catre includerea sau excluderea unei substante pe lista
substantelor aflate sub control national.
D-na Angela Pantea face parte din grupul de lucru creat de Ministerul Sanatatii pentru a analiza
problema drogurilor legale. In aceasta calitatea, d-na Pantea sustine includerea substantelor pe
anexa III din Lg. 143/2000, in baza analizei toxicitatii substantelor continute in in mixurile
comercializate in magazinele de vise. In acest caz trebuie sa exista in cadrul Ministerului Sanatatii
un raport care sa justifice aceasta pozitie.
In timpul dezbaterii am mai adus in atentia participantilor urmatoarele:
− nu exista dovezi stiintifica care sa indreptateasca parerea ca drogurile usoare sunt poartea de
intrare pentru drogurile tari de genul heroinei sau cocainei;
− statul roman are mecanismele legale necesare pentru a controla vanzarea si calitatea acestor
produse fara sa fie nevoie de interzicerea consumului recreational;
− rapoarte internationale – A Reports on the Global Illicit Drug Markets (1998 – 2007),
Trimbos Institute – arata ca politicile prohibitive nu au avut rezultatele asteptate ci din
contra, au dus le exstinderea crimei organizate;
− politica Uniunii Europene in domeniul drogurilor este orientata catre abordarea echilibrata a
problemei drogurilor, atit pe partea de reducere a ofertei, cat si pe reducerea ofertei;
− politica pe droguri a Statelor Unite difera sensibil de politica Uniunii Europene; la ultima
reuniune la nivel inalt a Natiunilor Unite Statele Unite s-au opus includerii termenului harm
reduction in declaratia finala a reuniurii in timp ce statele europene printre care si Romania
au pledat pentru introducerea acestui termen in declaratie.
In incheiere, Prefectul Municipiului Bucuresti a multumit participantilor pentru participare si ne-a
invitat sa continuam schimbul de informatii prin e-mail. Pentru documentarea unui proiect de lege
cat mai bun, participantii la dezbatere si cei pe care ii reprezinta pot trimite propuneri orientate catre
rezolvarea problemei drogurilor legale.
Propuneri pentru imbunatatirea legislatiei si a implementarii legilor existente:

− intarirea supravegherii vinzarii catre minori si aplicarea amenzilor maxime sau a celorlaltor
masuri prevazute de lege in aceste situatii; vanzarea de droguri legale catre minori ar trebui
pedepsita cu aceleasi masuri cu care este prevazuta vinzarea de alcool sau tutun minorilor;
− asigurarea respectării tuturor normelor de calitate prevazute de legislatia in vigoare de catre
magazinele care comercializeaza droguri legale;
− documentarea situatiei: estimarea dimensiunilor reale ale pietei;
− clarificarea modalitatilor de consuma a acestor substante si reglementarea incurajarii
consumului in cazul in care vanzatorul promoveaza fumarea produselor aromatice;
− reglementarea formelor de promovare sau publicitate folosite de proprietarii acestor
magazine pentru a-si face cunoscute produsele: interzicerea folosirii imaginii frunzei de
canabis pentru promovarea produselor din weed-shop-uri si introducerea de amenzi pentru
incalcarea unei asemenea prevederi;
− informarea populatiei cu privire la efectele acestor substante.
Continuare
− solicitarea raportului toxicologic din care sa reiasa toxicitatea plantelor analizate de grupul
de lucru al MS, astfel incat sa putem verifica informatia;
− realizarea unei analize legislative cu privire la regimul pe care il au aceste substante in alte
state membre UE;
− contactarea retelelor internationale pentru a identifica situatii similare si eventuale
solutiiidentificate pentru respectivele contexte; retele de interes: International Drug Policy
Consortium (IDPC), Eurasian Harm Reduction Network (EHRN), European Coalition for
Just and Effective Drug Policies (ENCOD).
Informatii suplimentare
Ştefan Daniel Pirpiliu - declaraţie politică intitulată «Să spunem "NU" drogurilor»
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6645&idm=1,54&idl=1
Revista Capital din 30 iunie a publicat articolul Legalizarea, singura ieşire din războiul drogurilor,
semnat de Oana Osman, care se refera la esecul politicilor internationale de control al consumului si
traficului ilicit de droguri:
http://www.capital.ro/articol/legalizarea-singura-iesire-din-razboiul-drogurilor-121518.html
Pe 2 iunie, in cadrul emisiunii Romania in Direct a avut loc o dezbatere despre legalizarea
consumului de droguri usoare, la care am participat prin telefon. Inregistrarea emisiunii este
disponibila aici:
http://www.europafm.ro/europa-fm/emisiuni/grila-de-programe/romania-in-direct/legalizareadrogurilor-usoare-pro-si-contra.html
Detalii despre CIADO: http://www.antidrug.org.ro/
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