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LEGEA 142/2018 

privind precursorii de droguri  

(26 IUNIE 2018) 

 

In Monitorul Oficial 519/iunie 2018 a aparut noua lege a precursorilor de droguri, respectiv Legea 142/2018, 
care intra in vigoare in totalitate in 30 de zile de la publicare si abroga, cu data de 28 iunie, vechea OUG 
121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Aceasta lege este importanta, mai ales din perspectiva clarificarii unor cerinte in acest domeniu impuse 
in baza vechii legi de catre unele autoritati de mediu in autorizatia de mediu a operatorilor economici 
care doar utilizeaza in procesul tehnologic substantele clasificate in categoria 3 
(http://www.ana.gov.ro/precursori/categ3/subst.%20clasificate%20cat.3.pdf ).  

Conform noii legi, operatorii economici care doar utilizeaza in procesul tehnologic substante clasificate 
din categoria 3 au urmatoarele obligatii: 

- asigurarea si pastrarea evidenţei  miscarii substanţelor clasificate (denumirea substanţei 
clasificate/amestecului in care este prezenta substanta, urmata de termenii „DRUG PRECURSORS"; 
cantitatea si greutatea substanţei clasificate/amestecului si procentajul oricarei substanţe 
clasificate conţinute in amestec; numele si adresa exportatorului, a importatorului, a destinatarului 
final si, dupa caz, a persoanei care efectueaza activităţi intermediare – termen pastrare 3 ani) 

- asigurarea etichetării 

- asigurarea masurilor de protectie fizica pe amplasamentele unde se folosesc/depoziteaza 
substantele clasificate (conform Legii 333/2003), nefiind permisa depozitarea altor materiale sau 
produse in aceeasi incapere, cu exceptia situatiilor in care spatiile au fost autorizate pentru 
pastrarea substanţelor toxice ori a stupefiantelor 

- notificarea imediata a autoritatilor competente a tuturor situatiilor, comenzilor sau tranzactiilor 
neobisnuite cu substanţe clasificate, care ar putea sugera import, export sau activitati intermediare 
ilicite 

- furnizeazarea la cererea autoritatilor competente a unei situaţii a cantitatilor de substanţe 
clasificate folosite sau livrate 

Realizarea importurilor/ exporturilor de substante clasificate se poate face numai dupa parcurgerea 
procedurilor specifice de: 

- autorizare (licenta) – pentru substantele clasificate in categoria 1 sau  

- inregistrare - pentru substantele clasificate in categoria 2 sau 3.  

Licentele, inregistrarile se elibereaza de Agentia Nationala Antidrog, pe baza indeplinirii de catre cei in 
cauza a cerintelor prevazute de lege. 

Controlul respectarii legii se realizeaza de Agenţia Naţionala Antidrog, Inspectoratul General al Poliţiei, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, unitaţile subordonate acestora, autoritatea vamală 
competenta, iar amenzile pot varia intre 4000 si 10000 lei. 

Alte precizari pot sa apara si odata cu HG-ul ce va contine regulamentul de aplicare al legii, prevazut a 
apare in 60 zile de la intrarea in vigoare a legii. 


