Lege privind precursorii de droguri
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1
(1) Prezenta lege conţine dispoziţii privind regimul juridic al precursorilor de droguri şi
stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a dispoziţiilor cuprinse în
următoarele regulamente:
a) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie
2004 privind precursorii drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr.47 din 18 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare
Regulamentul nr.273/2004,
b) Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor
de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.22 din 26 ianuarie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr.111/2005,
c) Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr.
273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.111/2005 al
Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între
Comunitate şi ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.162 din 27 iunie 2015, denumit în
continuare Regulamentul delegat nr. 1011/2015,
d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de
stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind precursorii drogurilor şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de
stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Uniune şi ţările terţe cu precursori ai
drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.162 din 27 iunie 2015,
denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare nr.1013/2015, denumite împreună
„regulamentele”.
(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia stabilită la art.2 din
regulamentele precizate la alin.(1).
Art. 2
(1) Se desemnează Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în
calitate de autoritate competentă în sensul regulamentelor precizate la art.1 alin.(1) şi a
dispoziţiilor prezentei legi.
(2) În aplicarea regulamentelor precizate la art.1 alin.(1) şi a dispoziţiilor prezentei legi, Agenţia
Naţională Antidrog îndeplineşte următoarele funcţii principale:
a) monitorizează operatorii şi operaţiunile cu substanţe clasificate şi neclasificate, în vederea
asigurării legalităţii operaţiunilor cu precursori de droguri şi aplică, în acest scop, măsuri de
control administrativ prevăzute de lege;
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b) coordonează, la nivel naţional, activităţile în domeniul precursorilor de droguri desfăşurate de
autorităţile şi instituţiile naţionale relevante;
c) asigură cooperarea cu societatea civilă şi autorităţile şi organismele internaţionale din
domeniul precursorilor de droguri;
d) constituie şi gestionează baza naţională de date privind precursorii de droguri, în condiţiile
prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin hotărâre a Guvernului;
e) constituie punct de contact unic în conformitate cu art. 12 din Regulamentul de punere în
aplicare nr. 1013/2015;
f) transmite Comisiei Europene comunicările prevăzute la art.13 alin. (1) din Regulamentul nr.
273/2004 şi la art. 32 alin. (1) din Regulamentul nr.111/2005 în condiţiile prevăzute la art. 13
din Regulamentul delegat nr.1011/2015.
(3) Contactul operatorilor şi utilizatorilor de precursori de droguri cu autorităţile naţionale
relevante, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege se realizează prin
structura specializată din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care are rol de ghişeu unic privind
precursorii de droguri.
Art. 3
(1) Agenţia Naţională Antidrog asigură aducerea la cunoştinţa operatorilor cu precursori de
droguri a liniilor directoare elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la art.9 din
Regulamentul nr.273/2004 şi la art. 10 din Regulamentul nr.111/2005, precum şi a listei
substanţelor neclasificate.
(2) În aplicarea art.10 alin.(4) din Regulamentul nr.111/2005, Agenția Națională Antidrog, cu
consultarea, după caz, a autorităților naționale relevante, poate propune Comisiei Europene
adăugarea unei substanțe neclasificate în lista menționată la art.10 alin. (2) lit. (b) din
Regulamentul nr. 111/2005.
Art. 4
(1) În aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile naţionale cu
competenţe în domeniu colaborează cu Agenţia Naţională Antidrog.
(2) În vederea verificării legitimităţii operaţiunilor cu precursori de droguri sau a realităţii
datelor cuprinse în cererile formulate de operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri,
Agenţia Naţională Antidrog poate solicita date şi informaţii relevante entităţilor publice sau
private care deţin astfel de date.
(3) În aplicarea prevederilor art.12 din Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi
substanţe psihotrope din 1988, la care România a aderat prin Legea nr.118/1992, precum şi a
dispoziţiilor prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu autorităţi naţionale cu
competenţe în domeniu, participă la proiecte şi mecanisme internaţionale în scopul prevenirii
deturnării precursorilor de droguri.
Capitolul II
Cerinţe şi obligaţii
Art.5
(1) Licenţa prevăzută la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art.6 alin. (1)
din Regulamentul nr. 111/2005 se acordă de către Agenţia Naţională Antidrog.
(2) Perioada pentru care se acordă licenţa prevazută la alin. (1) este de trei ani. În vederea
acordării unei noi licențe, titularul are obligația de a depune o solicitare în acest sens cu minim
30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost eliberată.
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(3) Licenţa specială prevăzută la art.3 alin.(2) teza a II-a din Regulamentul 273/2004 şi la art.4
din Regulamentul delegat nr. 1011/2015 se acordă de Agenţia Naţională Antidrog şi este
valabilă numai în condiţiile stabilite de respectiva licență specială.
(4) Licenţa specială prevăzută la alin. (3) se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare
3 ani a menţinerii condiţiilor pentru care a fost acordată.
Art. 6
(1) Licenţele acordate potrivit art.5 sunt valabile numai pentru locaţiile, substanţele şi
operaţiunile declarate la solicitarea acordării acestora.
(2) În vederea acordării licenţei prevăzute la art.3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004
şi la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţionala Antidrog poate solicita
puncte de vedere formaţiunii antidrog a Poliţiei Române, competente teritorial.
Art. 7
(1) Agenţia Naţională Antidrog acordă înregistrarea prevăzută la art.3 alin. (6) teza I şi II din
Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.
(2) Instituţiilor naţionale învestite cu exercitarea autorităţii publice, precum şi celorlalte
categorii de persoane prevăzute la art.3 alin. (6) teza a III-a din Regulamentul nr. 273/2004 şi la
art. 6 lit.a) din Regulamentul delegat nr. 2015/1011 ale căror atribuţii legale impun desfăşurarea
de activităţi cu substanţe clasificate, li se acordă o înregistrare specială, valabilă în condiţiile
stabilite de dispoziţiile din regulamentele prevăzute la art.1 alin.(1).
(3) Înregistrarea specială se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a
menţinerii condiţiilor pentru care a fost acordată.
Art. 8
(1) Autorizaţia de export prevăzută la art.12 şi autorizaţia de import prevăzută la art.20 din
Regulamentul nr.111/2005 se acordă de către Agenţia Naţională Antidrog.
(2) În aplicarea art.11 din Regulamentul nr.111/2005, Agenţia Naţională Antidrog realizează
notificarea prealabilă a operaţiunilor de export.
(3) Pentru a răspunde notificărilor prealabile prevăzute de art.11 alin. (1) din Regulamentul
nr.111/2005, Agenţia Naţională Antidrog poate solicita informaţii din partea formaţiunilor
antidrog ale Poliţiei Române, competente teritorial, în condiţii stabilite prin regulamentul de
aplicare a prezentei legi.
Art. 9
(1) Acordarea licenţelor şi a înregistrărilor, refuzul acordării licenţelor sau a înregistrărilor,
suspendarea sau revocarea lor, după caz, se realizează în condiţiile art.3 din Regulamentul nr.
273/2004, respectiv art.6 şi 7 din Regulamentul nr.111/2005, precum şi cu luarea în considerare
a dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(2) Acordarea sau refuzul acordării autorizaţiilor de import și de export, suspendarea şi
revocarea acestora se realizează în condiţiile art. 12-25 din Regulamentul nr.111/2005, precum
şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(3) În cazul revocării licențelor sau a înregistrărilor ori a autorizaţiilor de import sau de export,
titularul este obligat să transmită respectivele licențe, înregistrări sau autorizaţii în original, la
Agenţia Naţională Antidrog, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă despre revocare.

3

Art. 10
Desfășurarea operațiunilor cu substanțe clasificate se face cu respectarea următoarelor obligații:
a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursorii de droguri, conform art. 3
alin.(1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi art.3 alin. (1) Regulamentul delegat nr. 1011/2015 şi
comunicarea datelor de contact ale acesteia către Agenţia Naţională Antidrog;
a) obținerea declarației clientului prevăzută la art. 4 din Regulamentul nr.273/2004;
b) asigurarea și păstrarea evidenței mișcării substanțelor clasificate și întocmirea documentației
potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul nr.273/2004 și ale art. 3 și 4 din Regulamentul nr.
111/2005;
c) asigurarea etichetării cu respectarea condițiilor prevăzute la art.7 din Regulamentul nr.
273/2004 și la art.5 din Regulamentul nr. 111/2005;
d) asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de droguri în locaţiile unde aceştia se
utilizează şi se depozitează;
e) notificarea către Agenţia Naţională Antidrog, de îndată, a comenzilor sau tranzacţiilor
prevăzute la art.8 alin. (1) din Regulamentul nr.273/2004 şi la art.9 alin. (1) din Regulamentul
nr. 111/2005;
f) transmiterea către Agenţia Naţională Antidrog a situaţiilor privind tranzacţiile cu precursori
de droguri prevăzute la art.8 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 273/2004 precum şi a situaţiilor
privind monitorizarea comerţului între Uniunea Europeană şi statele terţe prevăzute la art. 9 alin.
(2) din Regulamentul nr. 111/2005.
Art. 11
(1) La momentul depunerii cererii de acordare a licenţei sau a înregistrării, anterior începerii
activităţii cu precursori de droguri, se comunică la Agenția Națională Antidrog decizia de
numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri și a înlocuitorului
acesteia.
(2) Decizia de numire a persoanei responsabile şi a înlocuitorului acesteia conţine date şi
informaţii referitoare la nume, prenume, telefon şi/sau fax, adresa de poștă electronică, funcţia şi
atribuţiile expres stabilite pentru supervizarea operaţiunilor cu precursori de droguri şi
desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(3) Orice modificare a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin.(2) se comunică de îndată
Agenţiei Naţionale Antidrog, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit
modificarea.
(4) Operatorii sau utilizatorii, alţii decât cei prevăzuţi la art.3 alin.(1) din Regulamentul nr.
273/2004, respectiv la art. 3 alin.(1) din Regulamentul delegat nr. 1011/2015 pot notifica la
ghişeul unic privind precursorii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, persoane de
contact care exercită atribuţii de supervizare a operațiunilor cu precursori de droguri.
Art. 12
(1) Asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de droguri în locaţiile unde aceştia se
utilizează şi se depozitează se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nerespectarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea
operatorilor şi utilizatorilor în condiţiile acesteia.
(2) În încăperile în care se depozitează precursori de droguri nu este permisă depozitarea altor
materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spaţiile respective sunt autorizate, potrivit
legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori a stupefiantelor.
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Art. 13
(1) Notificarea prevăzută la art.10 lit. e) se realizează de persoana responsabilă sau de
înlocuitorul acesteia şi cuprinde cel puţin datele prevăzute la art. 8 alin.(1) din Regulamentul nr.
273/2004 şi la art. 9 alin.(1) din Regulamentul nr. 111/2005.
(2) În aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr.273/2004 şi la art.
26 alin.(3b) din Regulamentul nr. 111/2005, notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi de
persoanele fizice sau juridice implicate în punerea pe piaţă a substanţelor neclasificate și de
către cele care desfășoară operaţiuni de import sau de export cu astfel de substanţe.
(3) În scopul prevenirii deturnării precursorilor de droguri, Agenţia Naţională Antidrog precum
și celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu, asigură confidenţialitatea datelor furnizate de
operatori potrivit alin.(1) şi (2), precum şi a datelor de identificare ale acestora.
Art. 14
Informaţiile privind tranzacţiile cu substanţe clasificate se comunică Agenţiei Naţionale
Antidrog în condiţiile art. 9 alin.(1)-(5) din Regulamentul delegat nr. 1011/2015, ale art. 10 din
Regulamentul de punere în aplicare nr. 1013/2015 precum şi cu luarea în considerare a
dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
Art. 15
(1) Agenţia Naţională Antidrog comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la art. 13
din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 32 din Regulamentul nr. 111/2005, precum şi orice alte
informaţii privind substanţele clasificate şi neclasificate solicitate de Comisia Europeană.
(2) Comunicarea informaţiilor prevăzute la alin.(1) se realizează de către structura de
specialitate din cadrul Agenţiei Naţională Antidrog, în principal prin intermediul bazei de date
europene privind precursorii de droguri constituită potrivit art.13a din Regulamentul
nr.273/2004.
Art. 16
Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de droguri, inclusiv în locaţiile
operatorilor şi utilizatorilor se exercită de Agenţia Naţională Antidrog, Inspectoratul General al
Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală a Vămilor sau
de unităţile subordonate acestora, după caz, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de
activitate.
Art. 17
(1) În vederea verificării de către autorităţile prevăzute la art.16 a respectării cerinţelor stabilite
pentru controlul şi supravegherea precursorilor de droguri, operatorii şi utilizatorii de precursori
sunt obligaţi:
a) să permită accesul în locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;
b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operaţiunile cu precursori de droguri desfăşurate
de aceştia, precum și orice alte date sau informații relevante;
c) să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sau a
documentelor comerciale;
d) să permită prelevarea, după caz, de probe, conform dispoziţiilor regulamentului de aplicare a
prezentei legi;
e) să prezinte documentele prevăzute la art.8 alin. (2) din Regulamentul delegat 1011/2015,
necesare demonstrării scopului legal al operaţiunii, potrivit art. 8 alin.(1) din Regulamentul nr.
111/2005.
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(2) În cazul în care se suspectează că substanţele sunt destinate producţiei ilegale de stupefiante
sau de substanţe psihotrope, în scopul efectuării de verificări, autorităţile publice cu competenţe
de cercetare penală pot indisponibiliza mijloacele de transport utilizate de operatori sau
utilizatori, pentru o perioadă maximă de 30 de zile.
(3) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a)-d) se aplică şi în ceea ce priveşte substanţele
neclasificate.
Capitolul III
Contravenţii şi infracţiuni
Art. 18
(1) Constituie contravenţii la regimul juridic al precursorilor de droguri, următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3), art. 10 lit. a)-c), e) şi f);
b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) - d) şi la art. 17 alin.(3);
c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. e).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei.
Art. 19
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.18 se realizează după
cum urmează:
a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art.18 alin. (1) lit. a), de către personalul împuternicit din
cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog;
b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art.18 alin. (1) lit. b), de către personalul împuternicit din
cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliţiei
Române;
c) în cazul contravenţiei prevăzute la art.18 alin. (1) lit. c), de către către autoritatea vamală
competentă.
(2) Dispoziţiile art. 18 se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art.18
se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 20
(1) Punerea pe piaţă a precursorilor de droguri, importul, exportul şi activităţile intermediare
acestora, precum şi deţinerea de precursori de droguri fără licenţa prevăzută la art.5 alin.(1),
respectiv, fără înregistrarea prevăzută la art.7 alin. (1), constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
(2) Comercializarea sau punerea la dispoziţie cu orice titlu de precursori de droguri către
operatori economici ori persoane fizice, fără deţinerea licenţei prevăzute la art.5 alin. (1) sau a
înregistrării prevăzute la art.7 alin. (1) care să permită desfăşurarea de activităţi cu astfel de
substanţe constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă.

6

Art. 21
Urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art.20 este de competenţa procurorilor din
cadrul Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 22
(1) Precursorii de droguri confiscaţi sau predaţi în custodie la încetarea activităţii şi care nu pot
fi valorificaţi, se distrug cu respectarea cerinţelor pentru eliminare potrivit regimului deşeurilor,
în prezenţa unei comisii formată dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează
eliminarea şi, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum și un reprezentant al
formaţiunii antidrog a Poliţiei Române competentă teritorial şi un specialist în protecţia
mediului.
(2) Distrugerea sau valorificarea precursorilor de droguri intraţi în proprietatea privată a statului
se realizează conform regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(3) Gestionarea precursorilor de droguri depreciaţi calitativ se face cu respectarea regimului
deşeurilor, eliminarea realizându-se în prezenţa comisiei prevăzute la alin.(1).
(4) O copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de droguri se comunică Agenţiei
Naţionale Antidrog, de către persoana juridică care efectuează eliminarea.
Capitolul IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 23
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006
privind regimul juridic al precursorilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.425 din 26 iunie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art.24
(1) Autorizațiile şi înregistrările acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea pentru o perioadă
de 3 ani de la data acordării ultimei vize. După expirarea acestei perioade, acordarea de licenţe,
autorizaţii sau înregistrări se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
(2) În cazul expirării perioadei de valabilitate a autorizațiilor şi înregistrărilor acordate potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
cererile de acordare de licenţe sau înregistrări, potrivit dispozițiilor prezentei legi, se depun cu
cel puţin 30 zile înainte de împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la alin.(1).
(3) Autorizaţiile de import şi export acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
121/2006, cu modificările şi completarile ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la expirarea
termenului de 6 luni sau până la efectuarea operaţiunilor pentru care au fost acordate.
Art. 25
În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre
regulamentul de aplicare a acesteia.
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