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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 15 DECEMBRIE 2010, în Sala de 
Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Direcţilor de specialitate 
din cadrul Primăriei Timişoara, reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG, cetăţeni. La 
dezbatere au participat circa 30 persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul unei ore 
si 50  minute, începând cu ora 12.  
 

Ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotarare privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, în Municipiul 
Timişoara. 

2. Proiect de hotarare privind conditiile de amplasare a punctelor de comercializare a 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi 
psihotrope, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia 
în vigoare. 
……………………………………………………………………………………… 

- Nyari Ciprian - Buna ziua.In primul rand va multumim pentru prezenta la acesta 
dezbatere. Astazi v-or fii supuse dezbaterii 2 proiecte de hotarare. Pe cei care doresc sa ia 
cuvantul ii rog sa se prezinte si sa vorbeasca la microfon deoarece sedinta este 
inregistrata atat video cat si audio si toate propunerile dumneavoastra vor fi trimise catre 
Consiliul Local in vederea analizarii acestora. Tin sa precizez ca, Conform dispozitiei 92 
din 2007 durata de maxima de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute 
pentru fiecare participant, iar acesta trebuie sa fie pe subiectlul dezbaterii de astazi.  
Primul punct pe ordinea de zi este un proiect de hotarare privind reglementarea 
comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice 
şi psihotrope, în Municipiul Timişoara. 
In continuare, pentru cei prezenti in sala, o sa dau citire articolelor acestui proiect 
Art.1: Incepând cu data prezentei hotărâri, în municipiul Timisoara se interzice 
comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, detinerea, oferirea, transmiterea, 
achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel şi indiferent de 
regimul juridic reglementat de legislaţia în vigoare. 
Art.2: Interdicţia de la art. 1 se aplică şi oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri 
conţinând una sau mai multe plante si substanţe stupefiante sau psihotrope, indiferent de 
starea lor fizica, de divizarea în unitaţi de administrare sau care au altă destinaţie de 
utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate. 
Art.3: Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amenda contavenţională cuprinsă între 5 000 şi 10 000 lei, cu excepţia faptelor care 
întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, situaţie în care vor fi sesizate 
organele de urmarire penala. 
Art.4: Concomitent aplicării sancţiunii, agentul constatator va dispune, după caz, 
confiscarea şi ridicarea produselor ce fac obiectul contravenţiei, în scopul distrugerii lor 
precum şi confiscarea veniturilor realizate din comercializarea ilicită a acestora. 
Art.5: Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către Poliţia Comunitară sau 
alte structuri desemnate în acest scop. 
In continuare ii rog pe cei care doresc sa-si expuna punctul de vedere sa vina sa o faca. 

 2



- Adela Sleam -ANA – Buna ziua, sunt coordonator al Centrului Regional Antidrog 
Timisoara care este structura terinoriala a Agentiei Nationala Antidrog. Intradevar pe 
parcursul anului 2010 ne-am confruntat cu o serie de cazuri referitoare la consumul de 
etnobotanice. Centrul antidrog care ofera servicii de asistenta consumatorilor de droguri 
si tot data de prevenire a consumului de astfel de substante, s-a confruntat cu o crestere a 
numarului de tineri, persoane didactice si totodata parinti care semnalau un consum 
ridicat de produse etnobotanice in special in randul elevilor si al studentilor. In acest sens 
au fost realizate o serie de demersuri, au  fost organizate grupuri de lucru la care au 
participat reprezentantii ai institutiilor publice si ai societatii civile care au atributii in 
domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri, si cu totii au fost de acord ca la nivelul 
judetului Timis, respectiv al Municipiului Timisoara trebuie realizate demersuri in 
vederea diminuarii acestui fenomen. Desi astfel de produse sunt in limitele legii, ele ne 
fiind incluse in anexele de la legea 143/2000, totusi efectele care sunt produse de aceste 
substante sunt similare drogurilor ilegale. Din discutiile pe care le-am avut in special cu 
reprezentanti ai spitalelor s-a constatat ca la sectiile de toxicologie si la sectiile de urgenta 
s-au adresat o serie de tineri care o consumat astfel de produse si care au manifestat o 
serie de simptome fizice si psihice. In aceste conditii consideram ca este absolut necesar 
sa se faca ceva in acest sens, astfel incat sa se reduca numarul tinerilor care se confrunta 
cu astfel de probleme. Desi, in general, cei care comercializeaza astfel de droguri se 
prevaleaza de faptul ca ele sunt legale, trebuie sa avem in vedere ca simptomele care sunt 
prezentate de cei care consuma astfel de produse sunt identice cu cele ale drogurilor 
considerate ilegale. Cand ma refer la efectele acestor substante, ma refera atat la cele 
medicale, cat si la cele psihice, sociale, juridice, pentru ca este vorba de un consum de 
droguri, un fenomen complex care prezinta efecte negative pe toate aceste paliere. Avand 
in vedere ca cei care consuma astfel de substante sunt in general adolescenti, sunt 
personae care pot fii usor induse in eroare de cei care comercializeaza astfel de substante 
si obtin in urma acestui comert castiguri foarte mari, consider ca este de datoria tuturor 
actorilor sociali care au atributii in acest domeniu sa realizeze demersurile necesare astfel 
incat sa-i ferim pe tinerii din Timis, respectiv din Timisoara de astfel de obstacole. As 
mai vrea un singur lucru sa mentionez, si anume faptul ca Centrul Regional Antidrog 
Timisoara, la ora actuala este in curs de realizare a unei diagnoze privind fenomenul 
consumului de etnobotanice la nivelul judetului Timis, diagnoza care se realizeaza prin 
consultarea tuturor institutiilor publice si societatilor civile care au atributii in acest sens 
si tot  o data impreuna cu o Organizatie Neguvernamentala, Asociatia EuRomania, se v-a 
realiza un studiu in randul elevilor si studentilor din jud. Timis pentru a vedea care este 
nivelul de consum de produse etnobotanice, iar rezultatele acestor studii v-or fii puse la 
dispozitia tuturor autoritatilor locale si a tuturor factorilor decidenti astfel incat acestea sa 
prezinte argumente in favoarea adoptarii unor masuri legislative pentru diminuarea 
acestul fenomen. Va multumesc. 
- Florin Ravasila -CJT – Buna ziua. Consiliul Judetean a initiat o serie de masuri 
menite sa conduca la limitarea efectelor negativeproduse ca urmare a comercializarii 
plantelor, produselor vegetale, semintelor sau a altor substante care induc sau pot induce 
ideea ca pot avea efect similar plantelor, substantelor si cel al preparatelor cu efect 
psihopant, psihotrop denumite impropriu etnobotanice. Vreau sa subliniez importanta 
acestor actiuni unitare la nivelul intregului judet, fapt ce ne indraptateste sa cunoastem, sa 
analizam si sa intervenim cu masuri coerente pe cuprinsul intregului nostru judet. 
Necesitatea stabilirii conditiilor de punere pe piata a unor plante, produse de origine 
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vegetala si substante care pot fii  asemanate cu plantele, substantele si preparatele 
stupefiante sau psihotrope. Evaluarea eficientei masurilor luate de alte autoritati din tara 
ne-au determinat sa luam o serie de masuri pentru cunoasterea mai realista a 
fenomenului, a perceptiei pe care tinerii o au cu privire la acest fenomen si nu in ultimul 
rand, ceea ce este cel mai important sa solicitam si sa cunoastem opiniile specialistilor in 
domeniu. Marea majoritate dintre dumneavoastra stiu, cel putin colegii de la CLT, avem 
un reprezentant care a si participat la intrunirea consultativa care a avut loc pe data de 2 
decembrie la CJT, pe parcursul careia s-au intalnit, consider eu, specialistii din jud.Timis 
si in urma carei intalniri s-a semnat si un memorandum. Pentru alte intrebari va stau la 
dispozitie. 
- Simion Mosiu -Consilier – Eu as vrea sa fac o observatie pentru ca ne simtim putin 
derutati. Doamna sau domnisoara de la Agentia Nationala Antidrog a pronuntat de cateva 
ori cuvantul droguri, deci noi nu mai intelegem nimic. Pai din moment ce aceste 
substante de sinteza sunt droguri rolul nostru aici este inutil. Eu stiam ca aceste substante 
sunt clar interzise si nu inteleg despre ce discutam. Trebuie sa ne hotaram, dumneavoastra 
reprezentati autoritatea cea mai inalta care se poate pronunta si de mai multe ori ati spus 
ca aceste substante sunt droguri. Nu inteleg, noi ce cautam atunci aici, pentru ca am fost 
prost informati. Deci sunt niste substante de sinteza, sunt naturale, sunt droguri, sau nu 
sunt droguri. Noua ni s-a spus ca nu sunt droguri, domneavoastra conform autoritatii care 
o aveti ne spuneti ca sunt droguri ; pai atunci noi ce mai cautam aici, ca n-am inteles. 
- Adela Sleam -ANA – Am precizat faptul, ca efectele pe care le produc aceste 
substante etnobotanice sunt similare drogurilor. Din punct de vedere legislativ, pentru ca 
o substanta sa fie considerate ilegala, un drog, este necesar ca substanta respectiva sa fie 
inclusa in una din anexele la legea 143/2000. Au existat anumite produse similare celor 
despre care discutam astazi, si care axistau pe piata la inceputul anulul 2010, substante 
care prin OG 6/2010 au fost incluse in aceste anexe, iar in urma acestur includeri, ele erau 
considerate droguri. Ulterior, cei care comercializeaza astfel de produse, cei care detin 
asa zise magazine de vise au adus din strainatate alte substante care produc efecte 
similare, dar avand in vedere ca acestea nu sunt inca cuprinse in anexele la legea 
respective, ele sunt considerate substante legale, motiv pentru care ele inca se pot 
comercializa. Din experienta pe care noi o avem, din intalnirile pe care le-am avut cu 
reprezentanti ai spitalelor carora li s-au adresat consumatorii de substante care astazi se 
comenrcializeaza in magazinele de vise, efectele lor sunt identice cu cele ale substantelor 
cuprinse in listele respective, dar ele ne fiind mentionate in anexele de la legea 143/2000  
sunt considerate substante legale. 
- Simion Mosiu -Consilier – Pai am inteles asta. Trebuia sa specificati, ca acuma imi 
spuneti ca sunt legale. Noi nu mai intelegem nimic. Si va intreb : daca sunt legale ce 
perioada de  test  are un produs. 
- Adela Sleam –ANA – A.N.A. respectiv structura teritoriala a acesteia nu are atributii in 
domeniul respective. Noi avem atributii de prevenire si asistenta, dar din activitatile pe 
care noi le desfasuram putem sustine cu tarie ca efectele acestora sunt similare 
substantelor interzise. 
-  Simion Mosiu -Consilier – Deci, este voie sa se comercializeze ? 
- Adela Sleam –ANA – Potrivit legislatiei actuale, este legal sa se comercializeze, dar 
efectele sunt similare celor interzise. 
- Simion Mosiu -Consilier – Si cine trebuie sa ia masuri ? Va spun de ce : chiar la 
televiziune a aparut un om de afaceri si a spus - de ce un an de zile nu am fost suspectat 
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de ceva, suntem sunt brusc suspectati acum ca, Consiliul Local doreste ceva - . Nu stiu,  
eu  nu inteleg C.L. doreste, sau dumneavoastra doriti. Este un bussines, fiecare um isi 
face un plan de afaceri. Noi trebuie sa stim, este sau nu este legal. O parte din dansii nu 
au autorizatie de functionare decat pe produse alimentare. Ei spun ca sunt produse 
alimentare. Sunt sau nu sunt produse alimentare ? 
- Adela Sleam –ANA – in ceea ce priveste autorizatiile de functionare, sunt alte institutii, 
nu avem noi atributii in verificarea acestora, insa in cadrul diagnozei pe care am realizat-
o am consultat si reprezentanti ai agentiilor de publicitate, si desi pe ambalajul acestor 
produse scrie ca nu sunt destinate uzului uman, absolut toti reprezentantilor agentiilor de 
publicitate mentionau ca ……….. 
- Simion Mosiu -Consilier – Ne-am intors de unde am plecat. Deci nu sunt legale. Nu se 
adreseaza uzului uman. Atunci cine trebuie sa ia masuri. Nu cumva dumneavoastra ? 
- Simion Mosiu -Consilier –Nu avem noi competenta in acest domeniu. 
- Simion Mosiu -Consilier – Pai ce scrie in fata la dumneavoastra ? Stiti ce scrie ? 
Agentia Nationala Antidrog. 
- Simion Mosiu -Consilier – A.N.A. are atributii in prevenirea consumului de droguri si 
asistenta acordata consumatorilor de droguri. In ceea ce priveste combaterea consumului 
de droguri, traficul de droguri competentele revin colegilor nostrii de la combaterea 
crimei organizate. 
- Simion Mosiu -Consilier – Eu nu am mai inteles nimic. 
- Adrian Orza –Viceprimar – Eu am in fata, si l-am si rasfoit de cand discutam subiectul 
acesta, Raportul National Privind Situatia Drogurilor, este facut de A.N.A. si este raportul 
pe 2010 si mai am o informare legata de asa zisele substante cu efect psihoactiv in care 
sunt incluse aceste produse etnobotanice. Noi am suspendat activitatea unor magazine pe 
baza unei liste primite de la Inspectoratul Judetean de Politie. Nu vreau sa deschid o 
paranteza legata de legea comertului, desi ea ar fi foarte importanta si parlamentarii ar 
trebui sa intervina rapid, nu numai pentru chestiunea legata de etnobotanice ci in general, 
pentru ca legea comertului prevede ca masuri coercitive din partea autoritatii locale, ma 
refer aici la primarie, dincolo de amenzi, cea mai dura sanctiune este suspendarea 
activitatii pe 30 de zile. Dupa care primaria nu mai poate face nimic. Daca trec cele 30 de 
zile, si am avut cazuri si repet nu este vorba de droguri, in care i s-a dat suspendarea 
activitatii el a continuat sa functioneze. In lege nu mai este specificat nimic ce se 
intampla daca cineva a carui autorizatie de functionare este suspendata 30 de zile  si nu 
respecta decizia ce se intampla. Dincolo de faptul ca dupa ce trec cele 30 de zile el poate 
functiona fara probleme, iarasi e legat de o chestiune ce ar trebui schimbata in lege foarte 
clar. In Italia spre exemplu, am vazut intr-un schimb de experienta, unde usa era sigilata 
cu plumb la firma respectiva si nu mai putea nimeni sa intre acolo. Daca rupea sigiliu era 
chestie de puscarie. La noi lucrurile astea nu se intampla. Probabil sunt lasate deliberat 
tocmai ca sa prolifereze tot felul de activitati ilegale. Revenind la droguri si la substantele 
psihoactive, in controalele pe care colegii mei de la serviciul comercial le-au facut la 
adresele mentionate de catre politie s-au descoperit mai multe situatii. Una dine le era, ca 
ei erau autorizati pentru vanzare de alcool si evident ei nu respectau autorizatia de 
functionare si vindeau niste plicuri cu substanta psihoactiva pe care scria ca este 
ingrasamant si avea mentiunea ca nu este pentru uz uman. Acum, noi ca institutii ale 
statului, care reprezentam statul , si care statul din cauza unor legi incomplete si a unor 
nesincronizari de legi este un fel de ciuca a bataii de joc a multora, putem sa respectam 
strict legea comertului, dreptul la afaceri, dar nu mi se pare normal ca sub logoul asta de 
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ingrasamant natural sa se vanda niste substante care din raportul ANA sunt mai 
periculoase decat drogurile traditionale. Faptul ca se numesc sau nu se numesc droguri 
ma intereseaza prea putin, poate sa-i spuna si ceai atata timp cat tinerilor le face rau. 
Desigur ca nu doar drogurile le fac rau, dar chiar asa sa se deschida magazine si datorita 
legilor nu le poti face nimic, decat sa le suspenzi activitatea , mi se pare prea putin. Noi o 
sa continuam lucrul acesta pe baza unei colaborari cu politia, sa suspendam activitatea, 
dar cred ca nu este suficient, ei putand chiar sa atace in instanta decizia noastra de 
suspendare a activitatii pentru ca in cele mai multe cazuri unde am suspendat activitatea 
noi nu avem o baza legala, am suspendat-o pentru ca asa am vrut noi si stim ca e bine ce 
facem, dar nu avem o baza legala sa facem lucrul acesta . Eu as vrea sa plecam de la 
aceasta audiere publica, sa incercam sa vedem cum putem face interzicerea asta in 
absenta unor legi foarte bine puse la punct si a unei liste de substante care tot timpul se 
modifica in sensul ca apar produse noi care nu apar pe lista cu substante interzise si 
atunci ne invartim intr-un cerc vicios. Pe de o parte trebuie modificata legea comertului 
foarte clar cu masuri dure nu numai pe etnobotanice, pe droguri ci pe orice, doi, trebuie 
hotararea aceata de guvern vazuta, pentru ca eu nu cred ca din punct de vedere chimic nu 
se pot stabilii niste masuri logice. Nu cred ca institutiile statului pot accepta o situatie de 
genul acesta. Lucrurile trebuie sa fie mult mai dure din partea statului si nu cred ca ANA 
este cea care trebuie sa ia masurile astea, ea poate este cea care poate sa le propuna. Eu as 
vrea sa plecam de la intalnirea asta cu lucruri care sa fie prinse in HCL. Nu stiu cat de 
puternice pot fii masurile astea, avand in vedere carentele legale, dar macar sa intervenim 
si sa putem lua niste masuri, iar patronii acestor magazine sa inteleaga, ca dincolo de 
libertatile pe care le asigura democratia ca nu pot sa-si bata joc de societate la modul 
acesta. Eu sunt deranjat de faptul ca se vand ceaiurile astea, ingrasamine si vine politia si 
le confisca, iar daca isi iau un avocat destept  le recupereaza marfa inapoi pentru ca legile 
nu sunt dure. 
- Spataru –PCT – Discutam despre aceste produse, ele sunt o marfa, ele se importa prin 
vama, se importa in conditii legale. Din surse media, din presa, UE s-a sesizat de doi ani 
despre efectele dezastroase pe care le produc. Guvernul polonez a rezolvat problema in 
24 de ore. A emis un act normativ prin care a interzis pe tot teritoriul Poloniei importul, 
comercializarea, detinerea acestor substante. Banuiesc ca oameni luminati si specialisti  
or fii facut o lista. Sigur ca pe plan local, pe plan social efectele le vedem cu totii cel 
putin de un an de zile, cu cea mai mare reflectare pe latura de est a romania, unde 
doctorul de la UPU Iasi in fiecare seara  e la televizor ca a internat vreo 15 – 20 de tineri 
care au inceput sa o ia razna. Problema e in curtea Guvernului.  Guvernul, daca are 
capacitatea, si eu nu cred ca nu o are, in 24 de ore ar putea sa rezolve aceasta problema. 
Discutam si aducem acuze ANA, este o agentie de preventie, specialistii sunt in partea de 
Combatere a crimei organizate. Exista o legislatie nationale in ceea ce priveste drogurile, 
s-a completat legislatia cu o lista anexa care este deschisa in permanenta spre a fii 
actualizata. Eu sunt pentru propunerile celor doi consiliei  cu cele doua propuneri de 
proiecte de hotarare, ca om, ca cetatean al acestei urbe. Avem copii, avem nepoti, avem 
frati, surori, care oricand pot sa cada in patima acesta, dar sigur ca autoritatea locala, ca e 
judeteana , are abilitatea si dreptul de a emite acte cu caracter imperativ si cu norma de 
lege locala acolo unde legea nationala nu prevede ceva . Sigur, legea nationala prevede 
sau nu prevede termenul de etnobotanic. Vad din tot felul de studii ca ar fii un termen 
gresit. Problema este a specialistilor sa spuna care substante sunt interzise spre a fii 
comercializate indiferent in ce se gasesc ele. Orice activitate comerciala este clasificata. 
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In Romania exista un cod CAEN, in codul CAEN nu exista o clasificare a acestor 
substante care au astfel de efecte. S-ar rezolva foarte simplu daca substanta nu stiu care 
este clasificata cu cod CAEN. In joc sunt sume fabuloase. Pana nu se reglementeaza de la 
nivel de Guvern aceasta probleme, noi ne invartim intr-un cerc vicios. Sunt intru totul de 
acord sa incercam sa luam o masura in plan local. Eu ma bucur ca Politia Comunitara e 
abilitata sa constate, sa sanctioneze, sa confiste si sa distruga, dar eu nu cred ca opinia 
publica sau cineva care propune o astfel de chestiune, fie el chiar si CLT sau CJT, o sa 
vina in instanta cand o sa ma ancheteze pe mine politist local, sau politist national sa 
spuna stai domnule ca noi asa am stabilit, nou ni s-a parut ca este corect. Deci atentie ce 
punem pe hartie cum o incadram in text de HCL, pentru ca activitatea comerciala e 
supusa legii si in instanta nu te mai apara nimeni. Esti tu si cu judecatorul. Nu uitati ca 
orice act local, ca e emis de CL sau de catre CJ este atacabil de catre reprezentantul 
statului. Din punctul meu de vedere problema nu este in curtea autoritatilor locale, 
problema este in curtea Guvernului. Multumesc. 
- Sandu Stefan –Consilier – As vrea sa atrag atentia asupra a doua aspecte. Nu stiu daca 
organele de politie sau celellalte abilitate in acest sens, in momentul in care se intalnesc 
cu situatia comercializarii unui produs cu o utilizare foarte clara, chiar ascunsa in spatele 
descrierii de pe plic, pot sa actioneze doar in urma celor inscrise doar pe ambalaj. Pentru 
ca daca este asa , ne putem trezii maine ca poate vine cineva la vama cu tigarile in saci si 
spune ca este hrana pentru vite si noi o sa ridicam din umeri si o sa spunem ca nu sunt 
tigari, ci e hrana pentru vite. Faptul ca aceste substante se comercializeaza intr-un anumit 
mod, utilizarea lor este evidenta. Nu stiu care e problema in a lua anumite masuri si de ce 
ne ascundem in spatele unor pericole lansate de avocatii unor comercianti de substante, 
pentru ca in alte domenii stim sa fim mult mai hotarati in actiune. Pe de alta parte, 
binenteles ca ar fii mult mai eficienta o actiune mai hotarata din partea guvernului care ar 
rezolva dintr-o data problema la nivel national. Insa in conditiile in care nu exista o 
rezolvare a problemei la nivel national, nu putem sa stam si sa privim pasibili cum 
situatia se detereorizeaza la noi in oras, trebuie in masura in care putem, si consider ca 
sunt prezente aici suficiente persoane care pot sa ia o anumita decizie, sa gasim solutia 
prin care acele hotarari, si chiar suntem prezenti aicea o parte din initiatorii unei hotarari, 
sa o completam, sa o perfectionam, sa mai taiem si sa pregatim o Hotarare de Consiliu in 
cea mai buna forma care poate fii expusa de catre persoanele de fata, care cred ca acopera 
cam toata paleta institutiilor care au abilitati in acest sens. As dorii poate sa facem mai 
putin prezentari de proiecte, situatii, ci constructiv sa ne punem peu nul din cele doua 
proiecte, nici nu conteaza pe care, si sa-l perfectionam, sa-l aducem la o forma care poate 
fii votata de CL, sa fie pe cat posibil exclusa atacarea lui de catre avocatii celor in cauza 
si pana se misca ceva pe plan central sa incercam sa rezolvam problema pe plan local 
,pentru ca a arunca problema doar in curtea guvernului nu cred ca este ceea ce isi doresc 
cetatenii de la reprezentantii orasului. Va multumesc. 
- Spataru –PCT – Eu as vrea sa fac o precizare. Nu vreau sa ramaneti cu impresia ca sunt 
avocatul diavolului. Eu am spus ca sunt intru totul de acord cu initiativele dumneavoastra, 
dar trebuie sa ne adunam la masa consultarilor cu specialisti, cu juristi, cu oameni care 
sunt din domeniul respectiv, in speta ofiterii de la crima organizata, agentia antidrog si sa 
o discuta la modul foarte serios pentru ca responsabilitatea in instanta este a celui care 
aplica actul normativ, nu a celui emite. Responsabilitatea este a agentului constatator si 
nici de cum a celui care a emis un act normativ. Multumesc. 
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- Adrian Orza –Vicepriamar – Noi traim intr-o tara in care codurile CAEN spun ca berea 
si vinul sunt alimente, dar nu am auzit pe nici unul prins beat la volan ca a mancat 3 beri 
si a pus pep aine 7 sticle de vin. Suntem tara in care in codurile CAEN cofetariile au voie 
sa vanda alcool fin. Il rog pe domnul Ilin sa va spuna ce a constatat la verificarile la 
firmele astea. Substantele astea probabil se pot pune la alt cod CAEN. Nu ar fii nicio 
surprindere in Romania sa gasesti un cod CAEN sa vinzi ingrasaminte de flori. 
- Spataru –PCT – Majoritatea au ca si activitate, comert cu amanuntul al florilor, 
plantelor si semintelor. Aici pot sa introduc orice. 
- Traian Stoia –Consilier – Un principiu elementar de drept spune ca tot ce nu e interzis 
in mod expres de catre lege este permis. Eu consider ca in contextul discutiilor despre 
plantele etnobotanice trebuie sa dam un suport legal celor care sunt de parere ca aceste 
comercializari, detineri, vanzari, cumparari de plante etnobotanice nu sunt in regula. 
Timisoara este administrata de catre CLT. CL are obligatia de a da o hotarare prin care isi 
manifesta punctul de vedere in sensul ca nu suntem de acord ca pe teritoriul orasului sa se 
comercializeze aceste substante. Pe legea comertului dumnealor au gasit in strada 
magazine sa vanda alimente, sau erau autorizate sa vanda alcool si ele vindeau aceste 
plante etnobotanice. Specialistii nostrii pot face lucru acesta foarte simplu. Daca Polonia 
a facuto in 24 de ore, fiind stat catolic, putem sa incercam si noi sa o facem intr-o 
saptamana. Este foarte important de inteles si ce spune domnul colonel. In instant acine a 
gresit plateste. Dupa parerea mea noi trebuie sa facem o hotarare de consiliu foarte 
simpla : se interzice incepand cu data de comercializarea, detinerea si nu stiu ce, inclusiv 
emiterea de autorizatii pentru acest tip de comert si ca asta ai terminat. Mai sunt discutii, 
hai sa spunem la 1000 de metrii scoli, 800 de metrii e spitale si atunci practic ai tot orasul 
cuprins. Nu cred ca asta e solutia. Trebuie sa fie o chestie ferma, usor de inteles si usor de 
aplicat. 
- Adrian Orza –Viceprimar – Eu sunt de acord cu dumneavoastra, dar nimeni nu le de 
autorizatii pe substantele astea, ei se incadreaza la alt ceva. 
- Traian Stoia –Consilier – Ei se incadreaza la ce ? Ei au voie sa vanda alimente si au 
voie sa vanda si astea. Specificam in hotarare ca astea nu au voie sa le vanda. Si in 
autorizatie specificati ca nu au voie, iar daca o fac sa suporte consecintele. 
- Adrian Orza –Viceprimar – Sigur, eu v-am spus ii suspenzi activitatea 30 de zile dupa 
care nu se mai intampla nimic in legea comertului. Pentru ei interzicerea pe legea 
comertului v-a fi parfum. As fii vrut sa fie aicia si un parlamentar sa inteleaga ca trebuie 
sa modifice legea comertului, sa fie mult mai dura in general, pentru ca in Romania se 
poate da doar suspendare pe 30 de zile si atat. Dupa 30 de zile nimeni nu mai spune ce se 
intampla. Pe legea comertului nu o sa le facem nimic 
- Traian Stoia –Consilier – In Romania poate sa faca ficare comert cu ce vrea ? El e 
autorizat pep aine si el vinde…………….. 
- Adrian Orza –Viceprimar – Se incadreaza la ingrasaminte , scrie ingrasaminte pe plic el 
vinde ingrasaminte, ce ii faci dupa aia. Ii suspenzi autorizatia 30 de zile.  
- Traian Stoia –Consilier – nu-i dati autorizatie pentru asta. Specificati in autorizatie ca 
asta nu au voie. 
- Sandu Stefan –Consilier – Repet intrebarea mea. Daca omul aduce tutun si spune ca e 
furaj, il credem ? 
- Corado Toader –Consilier – Ca sa nu mai facem multa discutie si nici politica, vinovata 
este autoritatea centrrala, Guvernul nu e capabil sa rezolve problema si nici unul dintre 
cei 500 de parlamentari nu a facut o initiativa legislativa. Avem comisii e prietenie cu un 
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million de tari nu s-au consultat in ce mod a fos rezolvata problema in UE. Si ANA sau o 
alta autoritate, DIICOT-ul,a statului,  nu cred ca are numai rol de preventie si numai sa  
se imbrace in negru si sa-i aresteze pe raufacatori. Eu cred ca are si un rol in a oferii 
solutii chiar daca nu are putere decizionala. Daca nu avem capacitatea de a avea 
laboratoare de toxicologie care sa resolve problema asta in termende o zi sau doua zile 
care sa spuna ca una dintre substantele comercializate pe piata ar trebui catalogata 
catalogata ca fiind ilegala pentru ca produce efecte halucinogene sau de alta natura, 
atunci trebuia sa identifice o solutie care s-a identificat in alte tari civilizate de a interzice 
subiectul asta. Din nefericire autoritatile centrale din Romania se fac responsabile de 
situatia din prezent. Acum, noi la nivel local sigur ca trebuie sa luam atitudine si sa 
incercam sa rezolvam problema asta, chiar si cu riscul de a fii atacate in instanta 
hotararea noastra. Tot orasul trebuie sa ia parte la acest razboi. Noi o sa incercam sa o 
facem cat mai putin atacabila. Chiar si pe legislatia din prezent, eu cred ca sunt cateva 
autoritati ale statului care ar putea sa ajute autoritatea locala. Din pacate s-a intors acolo 
in fata o fila, un Inspectorat Teritorial pentru Seminte, este cineva in sala din partea lor ?; 
foarte trist pentru ca ei se autorizeaza la ORC pe care nici pe ei nu i-am vazut prezenti in 
sala. Am vazut ca Directia Agricola si Directia Sanitar Veterinara sunt prezente. Eu nu 
cunosc, atunci cand te autorizezi la ORC pe cod CAEN seminte, flori s.a.m.d. ce 
inseamna seminte din partea statului roman, cum se comercializeaza aceste seminte, ce ai 
dreptul legal sa importi. Eu nu cred ca oricine poate sa importe orice in Romania. Cred ca 
asa la nivel local cum suntem, aceste institutii trebuie sa aibe o raspundere. Eu nu am fost 
in astfel de magazine, dar probabil ca ti se spune ca sunt ingrasaminte pentru plante, 
probabil ca pe ele scrie ca se utilizeaza la ceva, dar nu cred ca in Romania poti sa vinzi 
orice. Oricum chiard aca nu e destinat consumului uman, este pentru plante, statul trebuie 
sa spuna ceva. In legatura cu hotararile de consiliu de astazi. Au fost doua initiative, ale 
colegului Sandu Stefan si ale subsemnatului, in paralel, nu am cunoscut demersul 
colegului. As putea sa spun ca din nefericire OG 2  cu privire la contraventii maximum 
este de  2500 de lei, atat poate sa dea autoritatea locala amenda. Eu nu m-am referit la 
interzicerea cu desavarsire a comercializarii acestor substante. Am apreciat si eu ca nu 
putem sa facem asta, de vreme ce guvernul spune ca sunt legale si atunci m-am consultat 
cu alte administratii din sala si am vazut aceasta oportunitate a le restrictiona amplasarea. 
In unele locuri e propus un km, in altele 2, putem sa propunem si 3 km ca sa le scoatem 
cu totul din oras. Nu stiu cat de legala e si treaba asata, dar prin prisma autonomiei o sa 
stabilim daca putem sa facem treaba aceasta, si pentru asta putem stabili o contraventie. 
Agentii Politiei Comunitare v-or respecta ceea ce hotaram noi, iar daca v-a fii un proces 
in instanta, o sa raspunda Municipiul daca a adoptat o hotarare nelegala. 
- Adrian Orza –Viceprimar – Eu sunt de acord cu ce zice domnul Stoia. Chestia cu 
distantele este un fel de legalizare indirecta. O sa vina cu ruleta si o sa zica : domnule uite 
ca suntem cu un centimetru mai mult fata de nu stiu ce scoala sau biserica. Daca tot 
facem un proiect de hotarare, parerea mea este sa nu bagam distante, sau sa bagam o 
chestie de asta ca sunt interzise la 100 de km de Piata Victoriei. Nu cred in eficienta asta 
a distantelor. Noi in continuare pe orice sesizare vine v-om da suspendare, ce putem da 
noi pe legea comertului. Putem sa incercam sa bagam in proiectul asta si confiscare si 
distrugerea produselor, e riscant intra-devar. 
- Spataru –PCT –  Domnu Viceprimar, il sustin pe domnul Corado. Va dau un exemplu. 
CLT a emis o HCL in care se spune ca pe inelul unu din Municipiul Timisoara este 
interzisa existenta depozitelor de materiale de constructii. Este in viguare, se aplica si s-
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au conformat comerciantii. In alte municipii din tara, dintre cele care au avut acesta 
preocupare au ales aceasta metoda a interzicerii functionarii spatiilor comerciale care au 
in obictul de activitate valorificarea acestor substante la o distanta de pana la 3 km. Mi se 
pare ca in Brasov e de pana la 3km. Este o masura care nu este atat de periculoasa pentru 
autoritatea emitenta a actului si a agentului constatator, decat cea prevazuta cu confiscare. 
Cine face analiza, cine plateste ? Are autoritatea locala banii sa plateasca expertize pentru 
fiecare pliculet ? Sunt intrebari la care trebuie sa reflectam foarte bine. Eu as da unda 
verde unui asemenea proiect prin care sa incercam sa-i impingem inspre exterior. Va 
multumesc. 
- Colegiul Consilierilor Juridici – Consider ca sarcina legiferarii este clar in curtea 
Guvernului, dar consider ca orientarea acestei legiferari este gresita. Noi mergem 
itradevar catre combaterea cauzei, a aducerii in tara, a comercializarii acestor substante. 
Faptul ca noi le trecem pe o lista dupa ce le analizam in birouri de expertiza, acest lucru 
dureaza intre 6 luni si un an, timp in care aceste substante sunt reinoite cu altele, cu 
aceleasi efecte si noi ne v-om invartii tot timpul in acelasi cerc vicios al sanctionarii a 
ceea ce avem pe lista. Propunerea mea este sa ne canalizam actiunea catre combaterea 
efectelor in acelasi mod in care sunt combatute efectele alcoolului la volan. Adica, daca 
exista efectul mergem pe linia efectului inapoi la cuza, dar sanctionam efectul, iar in 
momentul in care sanctionam efectul, orice cauza care a dus la acest efect este 
sanctionabila. Spre acasta directie consider ca trebuia sa ne orientam, pentru ca asta e o 
directie care ne duce mai aproape de sanctionarea noilor substante care se introduc pe 
piata. Am intrat putin pe internet, consumatorii de astfel de substante se avizeaza 
reciproc, exista site-uri intregi in care ei isi spun despre substante, despre locul in care le 
gasesc, despre efectele lor, despre felul cum se pot ascunde acele substante. Noi o sa fim 
tot timpul in urma daca cautam sa sanctionam ceea ce gasim. Este important sa 
sanctionam preventiv acest efect. In momentul in care am constatat efectul, sa sanctionam 
pana la cauza. 
- Spataru –PCT –  As avea rugamintea sa traduceti, ca sa intelegem cu totii. Sa 
sanctionam efectul inseamna sa-l sanctionezi pec el care consuma. 
- Colegiul Consilierilor Juridici – Si implicit pe toti cei care l-au adus la acel consum. De 
la cei care au introdus substanta in tara, de la cei care au comercializat-o, pentru ca 
sanctionand doar comercializarea o sa translatam acest comert in sfera negrului.  
- Spataru –PCT –  Ne v-om invartii intr-un cerc si mai vicios si dumneavoastra daca bine 
cunoasteti, preocuparea pentru consumatorii de droguri, de stupefiante ; este mai putin 
afectat din punct de vedere juridic consumatorul si se fac eforturi mari in aceasta directie 
pentru scoaterea lord in aceasta necesitate zilnica de a papa drog si il sanctioneaza foarte 
drastic legea pec el care vinde. 
- Colegiul Consilierilor Juridici – Asa este, dar pornind de la faptul acesta, al efectului, 
care efect este vizibil, este constatabil, sa mergem inapoi, in cercetare, pana la intrare, de 
la aducerea in tara. Sa fie intensificat controlul in vami pentru tot felul de substante. 
Substantele ale caror efecte nu se cunosc sa fie interzise la intrarea in tara. Va multumesc. 
- Traian Florea –Presedinte Sindicatul Fraternitatea -  Sunt placut surprins ca in sfarsit si 
la Timisoara si as vrea sa cred ca si la Timis s-a ajuns la nivelul de a lua masuri impotriva 
acestor acte criminale care se produc in Romania sub ochii nostrii de o buna bucata de 
timp. Din moment ce o sa existe o Hotarare a Consiliului Local si  a Consiliului Judetean  
aceasta reprezinta pentru organele de ordine un temei legal. Pana cand se vor deranja cei 
de la nivelul tarii sa faca si ei ceea ce s-a facut in Polonia. Adica nu trebuie sa fim noi 
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prea originali, noi la nivelul Timisului sa copiem ce s-a facut la alte judete, iar la nivelul 
tarii sa facem de la Timis ceea ce este necesar de facut ca sa-i obligam pe cei de la nivelul 
tarii sa faca ceea ce s-a facut in Polonia, ca doar Polonia nu e pe alta planeta, e tot in 
Europa. Asa ca e bine sa ne punem in miscare cat mai repede, iar daca dupa 30 de zile o 
sa indrazneasca cineva din vreo instanta sa anuleze acesta masur, se poate repeta din nou 
sa vedem pana cand se vor pune in miscare cei de la Bucuresti. Acolo o sa fie probabil 
ceva mai greu pentru ca sunt sume enorme si interese enorme care nu permit sa se 
legifereze ceea ce trebuie legiferat. 
- Spataru –PCT –  As vrea sa va supun atentiei numai o singura problema. Din toate 
firmele care au puncte de lucru in Timisoara una singura are sediul in Timisoara. In rest 
toate sunt di Oradea, Brasov, Rm. Valcea, Galati. 
- Sandu Stefan –Consilier – in mod cert prin limitarea sau interzicerea sau orice forma se 
v-a gasii a fii cea mai oportuna acestor magazine pe teritoriul Municipiului Timisoara, 
fenomenul nu o sa dispara din Timisoara. Exista o mare cantitate de substante din tipul 
acesta care se comercializeaza pe internet. Este plin de site-uri si oferte. Problema este 
insa alta. Prin interzicerea acestor magazine sau limitarea lor cat mai mult cu putinta o sa-
i protejam pe cei mai mici consumatori. Pentru ca, copii de 14, 13, 15 ani au o mai mare 
problema in a-si comanda de pe internet niste pachete care vin acasa si care pot fii 
ridicate de catre parinti. In primul rand prin interzicerea acestor magazine ii protejam pe 
cei mai tineri, pentru ca cei de la o anumita varsta in sus ori cum isi pot procura si prin 
alte metode. 
- Florin Ravasila -CJT – Eu as vrea sa am o scurta interventie, ca raspuns la domnul care 
a vorbit adiniauri. As vrea sa spun ca are perfecta dreptate atunci cand sustine implicarea 
CJT. Vreau sa va aduc la cunostiinta ca eu chiar am fost delegate din partea CJT la 
lansarea raportului, de care amintea domnul Viceprimar, pe data de 10 noiembrie la 
Bucuresti si de atunci am initiat si acea intalnire consultativa la care au participat cei mai 
reprezentativi specialisti din jud.Timis. Tocmai de aceea noi suntem constienti ca trebuie 
sa facem o actiune unitara  la nivel de judet pentru ca daca reusim sa interzicem 
comercializarea acestor produse la Timisoara nu exista nici un fel de problema in a-si 
achizitiona aceste produse din alte localitati. Mai este un aspect, o sa creasca pretul. Chiar 
daca o sa se opreasca aceasta comercializare in timisoara, o sa apara acei smecheri care v-
or aduce si o sa vanda la suprapret, si asa preturile am inteles ca sunt destul de mari. Pun 
la dispozitie si autoritatilor locale acel memorandum care s-a semnat, tocmai pentru 
constituii fundamentul unei astfel de hotarari de proiect. Noi CJT am inceput demararea 
acestor pasi, tocmai de aceea noi consideram ca suntem pe drumul cel bun si undeva prin 
ianuarie v-om reusii sa dam acea hoarare de consiliu. 
- Adrian Orza –Viceprimar – Nu s-a facut nimic in tara. Iluzia asta ca la Brasov, la Iasi si 
nu mai stiu unde s-au interzis este o iluzie. A scris in ziar ca au dat niste hotarari, dar nu 
s-a facut nimic, functioneaza bine mersi, ba chiar le-a dat si marfa inapoi ca le-a 
confiscat-o. Inca nu s-a facut nimic in Romania impotriva acestor substante. Daca o sa 
facem superficial lucrurile cum au facut altii si asa cum le face Romania in general 
superficial nu o sa rezolvam nimic. De un cod CAEN am stabilit déjà ca nu putem sa ne 
legam. Cum nu tin de un cod CEAN oarecare si tin de  un termen de denumire 
etnobotanic, eu va propun nici sa nu folosim in hotarare termenul de etnobotanic, pentru 
ca din punct de vedere juridic nu inseamna nimic. Eu sugerez sa ne referim in proiectul 
de hotarare la substante psihoactive , pentru ca sta este termenul sa spunem cat de cat 
uzual folosit de specialisti. As mai venii cu o propunere, mai ales in lumina celor spuse 
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de d-ul comandant. Punctele de lucru sunt date de ORC, sa se gandeasca si cei de la ORC 
cum pot bloca aprobarea unor puncte de lucru de genul acesta in Timisoara, iar pe de alta 
parte este clar ca toate spatiile aste sunt inchiriate. Eu va propun sa dam amenda si la cei 
care inchiriaza spatii, pemtru ca e clar ca nu ei sunt proprietarii. Domnu’ Corado, esti 
jurist, de ce sa nu putem da amenzi si la cei care inchiriaza spatii. 
- Corado Toader –Consilier – Pentru ca in momentul in care ei merg sa inchirieze un 
spatiu sunt absolut convins ca in  cea mai mare parte a cazurilor ei nu spun proprietarului 
ce o sa comercializeze. Ulterior incheierii contractului, proprietarul nu mai are niciun 
drep in a-l rezilia. 
- Adrian Orza –Viceprimar – Este un semnal pe care-l dam, ca nu o sa moara ca primesc 
25 de mil. Amenda cat putem da noi maxim. Sa inteleaga toti ca putem da amenzi 
inclusiv la cei care inchiriaza spatii pentru indivizii astia. Daca tot vrem sa luam masuri, 
sa le luam pe toate pe care le putem lua, pentru ca nu o sa putem lua masura cea mai 
importanta cea legala asta cu bagatul la parnaie si cu confiscarea produselor respective. 
Asta trebuie sa o ia statul Roman. 
- Siberberg Kalliope –DSP – Lucrurile sunt putin mai complexe. Alcoolul este o 
substanta psihoactiva, cafeaua este o substanta psihoactiva. In hotarare o sa trebuiasca sa 
tinem cont si de aceste lucruri. Va multumesc.  
- Corado Toader –Consilier – Deci sa facem cumva sa nu se refere la alcool sau cafea. 
- Siberberg Kalliope –DSP – Da sigur. Eu nu am cunostiinte juridice, dar in calitate de 
efecte aceste substante sunt psihoactive. Chiar multe din aceste substante in ghilimele 
etnobotanice sunt un fel de substante care inlocuiesc canabisul, pentru ca, o doza de 
canabis, mai corect tetrahidrocanabinolul are efectul a sase doze de bere. Deoarece 
tetrahidrocanabinolul are efecte asemanatoare, sunt folosite pe post de a inlocui acest 
drog. Este bine ca atunci cand folosim termenul de substante psihoactive sa tinem cont si 
de aceste lucruri. Va multumesc. 
- Corado Toader –Consilier – Nu vreau sa comentez nimic. Atat vreau sa va spun ca am 
fost la o dezbatere si am inteles ca nu suntem capabili sa avem un laborator de 
toxicologie in zona de vest a tarii. Am inteles bine ? 
- Siberberg Kalliope –DSP – Sunt destul de greu de depistat aceste substante. 
- Corado Toader –Consilier – Eu m-as fii asteptat de la DSP sa vina la Primarie, la CJT 
sa facem un proiect cu finantare de la UE sau din alte surse sa facem un laborator de 
toxicologie care sa deserveasca intreaga regiune de vest a Romaniei. 
- Siberberg Kalliope –DSP – Aveti perfecta dreptate, noi suntem alaturi de 
dumneavoastra si daca va putem ajuta suntem partenerii dumneavoastra. 
- Nyari Ciprian – Ianinte de a da cuvantul domnului as dori sa citesc si proiectul de 
hotarare a domnului Corado Toader. Proiect de hotarare privind conditiile de amplasare a 
punctelor de comercializare a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, 
halucinogene, euforice şi psihotrope, altele decât cele ale căror regim juridic este 
reglementat prin legislaţia în vigoare.  
Art.1: Se interzice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, amplasarea 
punctelor de comercializare a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, 
halucinogene, euforice şi psihotrope, de orice fel, care aduc atingere sau pun viaţa în 
pericol şi sănătatea populaţiei, ordinea şi liniştea publică, altele decât cele al căror regim 
este reglementat prin legislaţia în vigoare, pe o rază de 1000 m în jurul următoarelor 
imobile - situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, după cum 
urmează: 
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a) unităţi de învăţământ 
b) spaţii destinate procesului de învăţământ 
c) unităţi de cercetare ştiinţifică, biblioteci 
d) cămine, internate, cantine 
e) case de cultură ale studenţilor, case ale corpului didactic, case universitare 
f) tabere şcolare, baze şi complexe cultural sportive, palate şi cluburi ale copiilor şi 
elevilor 
Art.2: Interdicţia prevăzută la art. 1 se aplică şi amplasării punctelor de comercializare a 
oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe 
stupefiante, halucinogene, euforice sau psihotrope care aduc atingere sau pun viaţa în 
pericol şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se găseşte substanţa activă, 
de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi de administrare, disimulate, 
falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au o altă destinaţie de utilizare decât 
cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate. 
Art.3 : În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele 
fizice şi/sau juridice din Municipiul Timişoara, care comercializează deţin şi /sau 
distribuie plante, substanţe şi preparate de natura celor prevăzute în art. 1 şi art. 2 din 
prezenta hotărâre sunt obligaţi să distrugă pe cheltuiala lor şi fără afectarea mediului 
înconjurător toate stocurile de plante, substanţe şi preparate prevăzute în art. 1 şi art. 2 din 
prezenta hotărâre. 
Art. 4: Nerespectarea prevederilor art. 1, art. 2 şi art. 3 din prezenta hotărâre constituie 
contravenţie şi se sancţionează contravenţional prin aplicarea unei sancţiuni 
contravenţionale principală şi a uneia sau a mai multor sancţiuni contravenţionale 
complementare. 
(2) Sancţiunea contravenţională principală aplicată pentru contravenţiile prevăzute la alin. 
1 este amenda contravenţională cuprinsă între minim 2000 lei şi maxim 2500 lei. 
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare aplicate pentru contravenţiile prevăzute 
la alin. 1 sunt: 
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de 
exercitare a unei activităţi; 
c) închiderea unităţii; 
d) blocarea contului bancar; 
e) suspendarea activităţii agentului economic; 
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de 
comerţ exteriuor, temporar sau definitiv; 
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. 
(4) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională 
principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare. În cazul în care faptele comise 
întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni se vor sesiza organele de urmărire 
penală. 
(5) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, prevăzute în prezentul articol 
se face de către Primarul Municipiului Timişoara şi împuterniciţii acestuia, precum şi de 
către agenţi ai Direcţiei Poliţiei Comunitare Timişoara. 
(6) Sumele provenite din amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice, în conformitate cu prevederile prezentului articol, se fac venit 
integral la bugetul local al Municipiului Timişoara. 
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- Florin Ravasila -CJT – Vreau sa-i multumesc domnului Corado Toader pentru ca la 
baza acestei hotarari sunt foarte multe lucruri care au fost trecute de mine in acel 
memorandum. 
- Simona Jurca –Directia Agricola – Vis-à-vis de aceste asa zise ingrasaminte intra sub 
incidenta verificarilor noastre si a Ministerului Agriculturii. Exista regulamentul 
2003/2003 al CE si avem hotararea 1261/2007 de aplicare a sanctiunilor la regulamentul 
2003/2003. nici o data nu ne-am gandit ca intr-un magazin de alimente, de seminte se 
comercializeaza ingrasaminte sau aceste substante etnobotanice la plic. Noi avem o baza 
de date cu cei care comercializeaza si sunt autorizati sa comercializeze ingrasaminte. 
Acest regulament prevede strict toate marcajele care trebuie sa le aibe un ingrasamant, 
indiferent daca este din comunitate saur o ingrasamant, deci fabricat in Romania. 
Binenteles ca prelevam probe pt. A verifica daca contin elementele inscrise pe ambalaj. 
Daca pe aceste pliculete cu substante  scrie ingrasamant, noi putem sa mergem sa le 
verificam. Doar de o luna am auzit de aceste actiuni care se demareaza, am discutat si la 
nivel de Ministerul Agriculturii. Din cate am inteles IGPR-ul impreuna cu Ministerul 
Agriculturii, Ministerul Sanatatii implicit v-or demara o actiune in acest sens, asteptam sa 
primim o tematica si probabil se vor constitui la nivel judetean comisii mixte care sa faca 
aceste verificari pe aceste magazine. Pana acuma, sincera sa fiu, nu ne-a dus mintea ca in 
aceste magazine se poate comercializa ingrasamant. Asta putem sa prelevam, sa trimitem 
la laboratoarele autorizate, sa verificam daca ce este scris pe ambalaj reflecta realitatea. 
Amenzile sunt usturatoare, 500 de mil. Daca nu corespund marcajele, iar daca se 
dovedeste ca ce e scris pe plic nu reflecta realitatea, se confisca marfa si se distruge. La 
nivel local putem constitui aceste echipe mixte. 
- Corado Toader –Consilier – Vreau sa va adresez sincere felicitari. Este prima reactie 
pro-activa din acest subiect. Eu sper ca impreuna cu Serviciul Urbanism Comercial si cu 
alte institutii sa putem face treaba aceasta.  
- Ilin – As avea o propunere la proiectele dumneavoastra. Daca tot incercam sa le 
interzicem, nu putem sa le interzice ca pe depozitele de en-gros? Consumul de 
etnobotanice se ascund dupa codul CAEN Comercializarea Plantelor si a Florilor. Este 
singurul cod unde am descuperit aceste substante. Haideti sa le interzicem daca se poate, 
sa le scoatem in afara zonelor de locuinte, cum avem en-grosurile. Ele se vor indrepta 
spre centrele comerciale si alte zone mixte unde controlul o sa fie mult mai usor. Legea 
comertului prevede ca sanctionare a societatilor care nu detin accord de functionare emis 
de Municipiul Timisoara pe langa sanctiunea amenzii normale si sanctiunea 
complementara de suspendare a activitatii. Dar actionand in instanta ei ne blocheaza toata 
suspendarea. Functioneaza 2-3 ani cat dureaza un proces, intre timp chiar daca se castiga 
procesul de Primarie comerciantul isi schimba denumirea si deschide alta firma cu aceiasi 
activitate. 
- Sandu Stefan –Consilier –  Retin ca in perioada campaniilor electorale langa panourile 
cu afise erau postati doi politisti comunitari care pazeau niste poze pe niste panouri de 
lemn. Oare de ce nu s-a luat initiativa postarii langa aceste magazine a unur politisti 
comunitari, care chiard aca nu putea sa produca un efect foarte important asupra 
punctelor de desfacere, dar cu siguranta i-ar fii descurajat cel putin pe cei mai tineri dintre 
consumatori. Aveau cu siguranta un efect. 
- Lt.Col. Gavrilescu Dragos – Inspectoratul de Jandarmi – Salutam aceasta initiativa pe 
care o are CLT. Noi nu avem atributii pe linia comercializarii acestor substante, dar in 
schimb noi ne confruntam cu ce este mai rau, cu cei care le consuma. Acesti consumatori 
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sunt de o violenta iesita din comun. Vrem ca in aceasta HCL , daca se poate, introducerea 
unui paragraf asemanator cu cel prevazut in legea 60 privind adunarile publice. In L 60 
este prevazut ca in timpul desfasurarii manifestatiilor culturale, sportive cu un grad ridicat 
de risc, prin dispozitia primarului se interzice comercializarea bauturilor alcoolice. 
Asemenea solicitam sa fie introdus un paragraf in HCL prin care sa se interzica 
comercializarea  substantelor halucinogene intr-o anumita perioada de timp prin 
dispozitia primarului atuncia cand se desfasoara aceste manifestatii cu un grad de risc 
ridicat. Am avut meciul de fotbal in care au venit suporterii echipei Ajax Amsterdam care 
la fel erau sub influenta acestor substante. Pentru noi este foarte greu sa-i stapanim si sa ii 
depistam pentru ca nu avem nici mijloacele necesare pentru ai identifica. 
- Corado Toader –Consilier – Multumim pt. sugestie, insa nu cunosc legea. Mai imi 
spunti o data nr. 
- Lt.Col. Gavrilescu Dragos – L.60/1991 republicat privind adunarile publice. In legea 60 
este specificat numai pt. bauturile alcoolice. Noi de aceea vrem acum prin acesta HCL sa 
se introduca si interzicerea substantelor halucinogene prin dispozitia primarului.  
- Gheban Ioan –GIPRO – Grupul nostru apreciaza initiativa alesilor locali de alua masuri 
corespunzatoare de stopare al efectelor generate de consumul acestor substante, insa 
trebuie sa vedem, aca unul dintre cele doua proiecte trece in forma propusa sa vedem care 
ar fi rezultatul la care ne-am putea astepta. Sa vedem in ce masura unul dintre actele care 
trece isi produce efectele ? Ce obstacole pot sa intervina in aplicarea acestor acte 
normative si implicit in producerea efectelor scontate. Imi pare rau ca nu mai este domnul 
de la PCT. Dansul a ridicat problema responsabilitatii care-i revine organului care aplica 
masurile respective. Ar fii interesant de vazut in ce masura un agent constatator poate sa-
si dea seama ca se afla in prezenta unei astfel de substante datorita faptului ca pe eticheta 
produselor comercializate nu se specifica natura acestor substante. Mai mult, pe 
produsele respective este specificat faptul ca nu este indicat a se consuma de catre 
persoane. Produsele comercializate pot contine substante chimice a caror efect 
halucinogen ar putea fi determinat numai dupa o indelungata activitate de laborator care 
presupune in prealabil determinarea tipului de substante chimice continute de produsul 
vandut. Cu alte cuvinte grupul nostru roaga pe reprezentantii PCT sa faca cunoscut daca o 
data intrat in viguare un astfel de act normativ, ar putea avea instrumentele juridice 
necesare pentru a stopa fenomenul comercializarii si consumului de substante cu efece 
psihotrop in Timisoara. In cazul in care aceste proiecte de hotarare nu au aptitudinea 
juridica de a atinge finalitatea dorita de initiatorii lor, GIPRO propune infintarea unei 
comisii de analiza a fenomenului generat de comercializarea si consumul de substante cu 
efect psihotrop, comisie formata din specialisti din cadrul tuturor institutiilor care au 
responsabilitati pe problematica drogurilor la care sa fie invitati si reprezentanti ai 
societatii civile cu expertiza relevanta in domeniu. Acesta comisie poate primi sarcini 
concrete, ca intr-un timp determinat sa prezinte rezultatele si concluziile analizei 
efectuate precum si recomandarile de interventie pe care le apreciaza ca fiind necesare 
pentru stoparea sau limitarea fenomenului cu care ne confruntam. Va multumesc. 
- Lacatusu –DSV – Incep prin a felicita initiatorii. Ma intreb cum de nu este posibil ca un 
act normativ local sa aibe efect local in localitatea noastra. Referitor la faptul ca este 
pliculet, se poate foarte usor rezolva si problema respectiva. Exista laboratoare si in tara, 
dar si in afara, iar regulamentul UE 852 spune destul de clar, in conditiile in care ai 
suspiciune referitor la un produs se sechestreaza, se blocheaza de la comercializare 
produsul si se preleveaza probe. Nu se poate sa nu-i putem lua la intrebari pe acesti 
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nemernici, scuzati-mi expresia, care distrug tineretul si viitorul tarii. Si nici vorba de 
1000 de metrii liniari, caci cine a ajuns dependent de astfel de substante, strabate acesti 
1000 m. Deci categoric interzise pe teritoriul Municipiului sau judetului. Este o lege a 
judetului nostru, iar de la Bucuresti auzi zilnic de autonomie, descentralizare. Rugamintea 
este ca, dumneavoastra sa va uitati putin peste 852/2004, peste 178/2002. Toate sunt 
regulamente europene privind producerea, comercializarea alimentului in sine. Felicitari 
pentru initiative sis per sa fie doar mugurul. 
- Sandu Stefan –Consilier –  In momentul in care ele sunt definite pe ambalaj ca nefiind 
alimente, ca fiind pentru cu totul alte destinatii aveti abilitati ? 
- Lacatusu –DSV – Noi nu, dar colega de la directie a spus destul de clar. 
- Simona Jurca –Directia Agricola – Exista OPC-ul care poate verifica, exista institutii 
ale statului care pot sa verificew ce exista in acel ambalaj. 
- Lacatusu –DSV – La OPC este clar. Se ocupa efectiv de etichetare. Nu respecta 
etichetarea, nu are ce sa discute. 
- Simona Jurca –Directia Agricola – Prelevezi probe, faci testare sa vezi ce contine. 
- Lacatusu –DSV – OPC-ul se puate lega de absolut tot, de la haine la televizor pentru ca 
are act normativ privind etichetarea produselor. 
- Tudorescu Daniel –IPJT – S-au efectuat la inceputul anului 2010 echipe mixte, 
controale, s-au ridicat cateva plicuri din astea, ne-am ipotmolit la, laborator. Substanta 
activa. Acolo este problema. Colegii de la brigada antidrog mi-au comunicat si astazi ca 
instrumenteaza cel putin un dosar penal pentru detinere de droguri, dar nu cunosc 
rezultatul de la laborator. Aici este esenta chestiunii. In functie de rezultatul acesta se pot 
lua si masurile legale pe legislatia actuala.Multumesc 
- Corado Toader –Consilier – Noi am retinut toate sugestiile facute si trebuie sa cautam 
cele 2 HCL-uri care interzic amplasareadepozitelor en-gros pe teritoriul 
orasului.Multumesc tuturor pentru participare. 
- Nyari Ciprian – Va multumim pt. participare si va uram o zi buna. 
 
 
 
 
 
Director Direcţia de Comunicare,    Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache      Alina Pintilie 
 
 
 
        Întocmit, 
                                                                                                Ciprian Nyari 
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