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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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SENATUL

LEGE
privind regimul juridic al precursorilor folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta lege reglementeazã regimul juridic al precursorilor folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor,
autorizarea ºi desfãºurarea operaþiunilor cu precursori,
precum ºi mãsurile de combatere a operaþiunilor ilicite cu
precursori.
(2) Producerea, deþinerea sau orice activitate cu precursori este permisã numai în scop comercial, medical,
sanitar-veterinar, industrial, de învãþãmânt ºi de cercetare
ºtiinþificã.

Art. 2. Ñ Termenii de mai jos, folosiþi în prezenta lege,
au urmãtorul înþeles:
a) precursori Ñ substanþele chimice folosite la fabricarea
ilicitã a drogurilor, prevãzute în anexa nr. 1, sãrurile acestora, precum ºi amestecurile ce conþin astfel de substanþe,
cu excepþia preparatelor farmaceutice ºi a altor preparate
cu aceste substanþe, care nu pot fi recuperate sau utilizate
în acest scop prin metode de laborator;
b) operator Ñ persoana fizicã sau juridicã ce efectueazã operaþiuni de fabricare, producere, tratare, sintezã,
extracþii, condiþionare, distribuire, punere în vânzare, plasare
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pe piaþã, livrare, procurare, folosire, ambalare, transport,
stocare-depozitare, manipulare sau orice altã activitate
legalã de import, export, tranzit ori intermediere de
precursori, denumite în continuare operaþiuni cu precursori.
Art. 3. Ñ (1) Lista cuprinzând substanþele chimice care
sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicitã a drogurilor, denumite în prezenta lege precursori, este prevãzutã în
anexa nr. 1.
(2) Substanþele înscrise în anexa nr. 1 se clasificã în
trei categorii, în raport cu gradul de risc ºi posibilitatea
înlocuirii acestora cu alte substanþe în cadrul procesului de
fabricare ilicitã a drogurilor, precum ºi pentru asigurarea
desfãºurãrii normale a operaþiunilor legale cu precursori.
(3) Anexa nr. 1 poate fi completatã prin înscrierea unor
substanþe noi ori modificatã prin eliminarea altor substanþe
sau prin transferarea acestora dintr-o categorie în alta, prin
ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei.
Art. 4. Ñ (1) Operaþiunile cu precursorii din categoriile I
ºi a II-a prevãzute în anexa nr. 1 se autorizeazã de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei dupã obþinerea avizului
prealabil ºi obligatoriu al Inspectoratului General al Poliþiei.
(2) Operaþiunile cu precursorii din categoria a III-a
prevãzutã în anexa nr. 1 sunt permise pe baza avizului de
funcþionare emis de Ministerul Industriei ºi Resurselor, cu
excepþia cazurilor prevãzute la art. 5.
Art. 5. Ñ Persoanele fizice ºi juridice pot deþine ºi
folosi, fãrã a fi obligate sã obþinã aviz, numai precursorii
din categoria a III-a, autorizaþi sã fie desfãcuþi prin reþeaua
comercialã cãtre populaþie, în limitele ºi în cantitãþile stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei
legi, la propunerea Ministerului Industriei ºi Resurselor.
Art. 6. Ñ (1) Exportul ºi importul precursorilor se efectueazã de operatori autorizaþi ºi care au obþinut avizul conform prevederilor art. 4, pe baza licenþei emise de
Ministerul Afacerilor Externe, numai dupã obþinerea avizului
Inspectoratului General al Poliþiei, în baza documentelor ce
vor fi stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor
prezentei legi.
(2) Pentru eliberarea avizului necesar obþinerii licenþei
de import operatorii trebuie sã prezinte Inspectoratului
General al Poliþiei, dupã caz, ºi declaraþia de utilizare finalã
sau declaraþia de utilizare, conform modelelor prezentate în
anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.
(3) În cazul operatorilor care solicitã avizul pentru
obþinerea licenþei de export, aceºtia trebuie sã prezinte ºi
licenþa importatorului, precum ºi declaraþia de utilizare finalã
a partenerului extern.
(4) Pentru substanþele din categoriile I ºi a II-a
prevãzute în anexa nr. 1 este necesarã ºi obþinerea unui
certificat de export, eliberat de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei, întocmit conform anexei nr. 4.
CAPITOLUL II
Operaþiuni cu precursori
Art. 7. Ñ Operatorii care produc precursori sunt obligaþi
sã întocmeascã pentru fiecare produs norme tehnice specifice privind producþia, ambalarea, transportul, depozitarea,
manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, sã
consemneze, sã asigure ºi sã administreze antidotul în caz

de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sãnãtãþii
ºi Familiei.
Art. 8. Ñ (1) Orice persoanã fizicã sau juridicã autorizatã, care furnizeazã unui cumpãrãtor una dintre substanþele prevãzute în anexa nr. 1, este obligatã sã obþinã
de la cumpãrãtor o declaraþie în care sã se precizeze utilizãrile concrete ale acestei substanþe.
(2) În cazul în care furnizarea are ca obiect mai multe
substanþe dintre cele prevãzute la alin. (1), furnizorul va
solicita cumpãrãtorului câte o declaraþie separatã pentru fiecare dintre aceste substanþe.
(3) Furnizorii precursorilor din categoria a II-a prevãzutã
în anexa nr. 1 pot accepta din partea cumpãrãtorilor pe
care îi aprovizioneazã cu regularitate, ca alternativã la
declaraþia pentru livrãri individuale, o singurã declaraþie
cuprinzând numãrul de livrãri pe o perioadã de maximum
un an. Declaraþia alternativã se acceptã dacã sunt îndeplinite simultan urmãtoarele condiþii:
a) cumpãrãtorul este unul dintre cei cãrora furnizorul
le-a livrat substanþa de cel puþin 3 ori în ultimele 12 luni;
b) furnizorul nu are motive sã presupunã cã substanþa
ar putea fi folositã în scopuri ilegale;
c) cantitãþile comandate sunt compatibile cu consumurile
obiºnuite pentru acel cumpãrãtor.
(4) Declaraþiile de utilizare ale cumpãrãtorului pentru
livrãri individuale ºi livrãri multiple se întocmesc potrivit
modelelor prevãzute în anexele nr. 5A ºi, respectiv, nr. 5B.
Art. 9. Ñ (1) Operatorii sunt obligaþi sã asigure ºi sã
pãstreze evidenþa miºcãrii zilnice a precursorilor în registre
speciale, întocmite conform anexei nr. 6.
(2) Registrele vor fi numerotate, parafate, ºnuruite, sigilate de operator ºi apoi vizate anual de organul de poliþie
care i-a acordat avizul.
(3) Toate documentele referitoare la operaþiunile efectuate cu precursori vor fi pãstrate separat de alte documente
ºi nu vor fi distruse mai devreme de 4 ani de la data
întocmirii lor.
(4) Fiecare operator este obligat sã desemneze din
cadrul angajaþilor sãi o persoanã responsabilã de activitatea cu precursori, cu studii superioare sau medii în specialitatea chimie ori farmacie, ºi sã stabileascã expres
atribuþiile acesteia privind pãstrarea ºi evidenþa
precursorilor.
Art. 10. Ñ (1) Operatorul este obligat sã depunã autorizaþia la Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei în termen de 30 de
zile lucrãtoare de la data încetãrii activitãþii cu precursori ºi
sã înºtiinþeze în scris despre aceasta unitatea de poliþie
care a avizat anterior autorizarea.
(2) În termenul de 30 de zile prevãzut la alin. (1) operatorul va preda în custodie întreaga cantitate de
precursori, rãmasã în stoc la data încetãrii activitãþii, unui
operator autorizat, la care va fi pãstratã, pe cheltuiala operatorului care ºi-a încetat activitatea, pânã la valorificarea
acesteia cãtre un cumpãrãtor autorizat. În cazul în care
predarea în custodie a precursorilor nu se justificã sau nu
este posibilã, operatorul îi poate distruge în condiþii ecologice, pe bazã de proces-verbal contrasemnat de organul
de poliþie, cu respectarea aceluiaºi termen.
(3) La încetarea activitãþii operatorul este obligat sã predea toate documentele referitoare la operaþiunile cu
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precursori direcþiei judeþene sau a municipiului Bucureºti a
Arhivelor Statului.
Art. 11. Ñ (1) Pãstrarea sau depozitarea precursorilor
din categoriile I ºi a II-a prevãzute în anexa nr. 1 se face
în încãperi prevãzute cu uºi metalice, grilaj de fier la ferestre, sisteme de închidere sigure ºi de alarmã, optice sau
acustice, pentru prevenirea oricãror sustrageri. În aceste
încãperi nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu
excepþia cazurilor în care spaþiile respective sunt autorizate,
potrivit legii, pentru pãstrarea substanþelor toxice ori stupefiante.
(2) Pãstrarea precursorilor din categoriile I ºi a II-a
prevãzute în anexa nr. 1 în laboratoare ºi farmacii este
permisã în condiþiile de siguranþã stabilite prin regulamentul
pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi.
Art. 12. Ñ Eliberarea precursorilor, indiferent în ce
scop, din depozite, încãperi sau alte spaþii în care sunt
pãstraþi se face numai în baza autorizaþiei primitorului sau,
dupã caz, a avizului de funcþionare, obþinute în condiþiile
art. 4.
Art. 13. Ñ (1) Operatorii care efectueazã operaþiuni al
cãror obiect este producerea, sinteza, extracþia, condiþionarea, tratarea sau vânzarea de precursori sunt obligaþi sã
asigure etichetarea acestora înainte de a le pune în
vânzare. Etichetele vor menþiona în mod obligatoriu cel
puþin denumirea substanþei, astfel cum este înscrisã în
anexa nr. 1, numãrul seriei sau al lotului de fabricaþie, data
ambalãrii, numele fabricantului ºi, dacã substanþa suferã o
reambalare, numele operatorului care a efectuat-o.
(2) Operatorii sunt obligaþi sã respecte condiþiile legale
de etichetare ºi în cazul amestecurilor care conþin
precursori.
Art. 14. Ñ Ambalarea ºi etichetarea precursorilor clasificaþi substanþe chimice periculoase se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare ºi ale regulamentului
pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi.
Art. 15. Ñ (1) Operatorii pot încredinþa precursorii pentru transport numai operatorilor de transport care deþin o
autorizaþie specialã, eliberatã în condiþiile art. 4.
(2) Operatorii vor preda o datã cu precursorii destinaþi
transportului, suplimentar faþã de documentele prevãzute
prin reglementãrile specifice fiecãrui mod de transport, ºi
ordinul de transport, conform modelului prevãzut în anexa
nr. 7.
(3) Ordinul de transport se emite de cãtre predãtorul
mãrfii ºi va fi semnat de conducãtorul unitãþii ºi de persoana responsabilã de activitatea cu precursori.
Art. 16. Ñ Tranzitul precursorilor, precum ºi orice alte
operaþiuni vamale suspensive cu astfel de substanþe vor fi
efectuate în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi
potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi.
Art. 17. Ñ Pentru cazul tranzacþiilor comerciale cu precursori, care se efectueazã fãrã atingerea fizicã a teritoriului României, operatorul român care le realizeazã este
obligat sã încunoºtinþeze despre aceasta în scris, cu cel
puþin 5 zile lucrãtoare înainte de data la care va avea loc
operaþiunea, Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, în condiþiile
prevãzute de regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi.
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Art. 18. Ñ (1) Condiþiile ºi procedura pentru eliberarea
avizului ºi a autorizaþiei prevãzute la art. 4 alin. (1) se
stabilesc prin regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi.
(2) Cererea de autorizare pentru activitãþile cu precursori
din categoriile I ºi a II-a prevãzute în anexa nr. 1 se
soluþioneazã în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii la autoritatea competentã, în condiþiile prevãzute de
regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi.
Art. 19. Ñ Autorizaþia privind activitãþile cu precursori
este netransmisibilã ºi valabilã timp de 3 ani de la data
emiterii, aceastã duratã putând fi prelungitã succesiv, pe
perioade de câte 3 ani, în condiþiile prevãzute în
regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi.
Art. 20. Ñ Cererile de avizare privind activitãþile cu precursori din categoria a III-a prevãzutã în anexa nr. 1 se
soluþioneazã în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii la autoritatea competentã sã elibereze avizul
respectiv.
Art. 21. Ñ Autorizaþia sau avizul de funcþionare se
retrage dacã:
a) s-au înregistrat cazuri de deturnare de la destinaþia
legalã a precursorilor din motive imputabile operatorului;
b) personalul cu funcþii de conducere ori persoana responsabilã de activitatea cu precursori din cadrul operatorului a suferit condamnãri pentru infracþiuni la regimul
drogurilor ori precursorilor;
c) operatorul a fost sancþionat contravenþional de mai
mult de 3 ori în decursul unui an calendaristic pentru
încãlcarea prevederilor legale în materie.
Art. 22. Ñ Avizul Inspectoratului General al Poliþiei,
necesar obþinerii licenþei de import/export pentru substanþele
prevãzute în anexa nr. 1, nu se acordã în urmãtoarele
situaþii:
a) prezentarea unor documente incomplete sau necorespunzãtoare ca formã ºi conþinut ori fãrã avizele prevãzute
de lege;
b) neprezentarea de cãtre solicitant a declaraþiilor de
utilizare a precursorilor ce urmeazã a fi importaþi/exportaþi
sau prezentarea unor declaraþii de utilizare neconforme cu
realitatea sau incorect întocmite;
c) la solicitarea expresã ºi justificatã a unei autoritãþi
naþionale competente dintr-un alt stat, parte a Convenþiei
Organizaþiei Naþiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante ºi substanþe psihotrope, adoptatã la Viena în 1988;
d) pentru cazurile prevãzute la art. 21;
e) neprezentarea documentelor privind justificarea consumului precursorilor ce au fost importaþi/exportaþi, înainte
de obþinerea unui nou aviz;
f) lipsa menþiunii privind activitatea de import/export cu
precursori în actul de constituire al operatorului în cauzã
sau într-un act adiþional al acestuia.
Art. 23. Ñ Producãtorii de precursori din categoriile I ºi
a II-a prevãzute în anexa nr. 1 vor notifica Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei anual, pânã la data de 31 ianuarie,
situaþia pentru anul precedent a producþiei ºi comercializãrii
acestor substanþe, iar pentru cei din categoria a III-a, pânã
la aceeaºi datã, Ministerului Industriei ºi Resurselor.
Art. 24. Ñ Operatorii care efectueazã operaþiuni de
import/export cu precursori sunt obligaþi sã comunice în
scris Inspectoratului General al Poliþiei trimestrial, în termen
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de 10 zile lucrãtoare de la încheierea fiecãrui trimestru,
urmãtoarele date:
a) denumirea ºi cantitatea substanþelor prevãzute în
anexa nr. 1, importate ori exportate;
b) furnizorul, destinatarul ºi transportatorul.
Art. 25. Ñ Inspectoratul General al Poliþiei prenotificã
operaþiunile de export cu precursori, efectuate de operatori
români, autoritãþilor naþionale competente din þãrile de destinaþie.
Art. 26. Ñ (1) Controlul respectãrii dispoziþiilor prezentei
legi se exercitã, potrivit atribuþiilor ce le revin în domeniile
lor de activitate, de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei,
Ministerul de Interne, Ministerul Finanþelor Publice ºi de
Ministerul Industriei ºi Resurselor.
(2) Autoritãþile prevãzute la alin. (1) sunt obligate sã
colaboreze pentru realizarea scopurilor prezentei legi ºi sã
ia toate mãsurile necesare asigurãrii unei cooperãri permanente cu operatorii.
(3) Inspectoratul General al Poliþiei constituie banca de
date privind operaþiunile cu precursori ºi coopereazã cu
autoritãþile competente din alte state, precum ºi cu organismele internaþionale cu atribuþii în domeniul prevenirii ºi
combaterii utilizãrii precursorilor în scopul producerii ilegale
a drogurilor.
CAPITOLUL III
Contravenþii ºi infracþiuni
Art. 27. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte:
a) neanunþarea de cãtre operator, în scris, la organele
de poliþie, în termen de 24 de ore din momentul
constatãrii, a pierderii sau a sustragerii de precursori;
b) nedepunerea, în termen de 30 de zile lucrãtoare de
la încetarea activitãþii cu precursori, a autorizaþiei la
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi/sau neînºtiinþarea în scris
despre aceasta a unitãþii de poliþie care a avizat anterior
autorizarea;
c) neîntocmirea normelor tehnice prevãzute la art. 7 de
cãtre operatorii care produc precursori;
d) nedesemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori;
e) transportul pe teritoriul României al precursorilor, cu
încãlcarea regulilor prevãzute la art. 15;
f) nedeclararea, cu cel puþin 5 zile lucrãtoare înainte de
data la care va avea loc operaþiunea, a tranzacþiilor
comerciale cu precursori ce nu tranziteazã România;
g) netransmiterea datelor prevãzute la art. 23 ºi 24
Inspectoratului General al Poliþiei ºi Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei ori nerespectarea termenelor de comunicare;
h) neanunþarea pierderii sau dispariþiei autorizaþiei eliberate în condiþiile art. 4 sau a certificatului de export, în
termen de maximum 24 de ore de la constatare, la
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei;
i) eliberarea, în orice scop ºi a oricãror cantitãþi de precursori din categoriile I, a II-a ºi a III-a prevãzute în anexa
nr. 1, unui operator care, deºi deþine autorizaþia, respectiv
avizul, potrivit art. 4, aceste documente nu se prezintã;
j) împiedicarea organelor de control de a avea acces în
spaþiile de lucru sau de desfãºurare a operaþiunilor cu precursori ori refuzul punerii la dispoziþie organelor de control
a datelor ºi a documentelor solicitate, referitoare la
operaþiunile cu precursori;

k) neîndeplinirea de cãtre operatori a obligaþiei privind
evidenþa miºcãrii zilnice a precursorilor în registre speciale;
l) neasigurarea condiþiilor de securitate ºi pazã
prevãzute la art. 11 ori a celor dispuse de organele competente de control, în condiþiile legii;
m) nerespectarea de cãtre operatori a obligaþiilor privind
etichetarea, prevãzute la art. 13 ºi 14;
n) înscrierea în documentele pe baza cãrora operatorii
efectueazã activitãþi cu precursori a altor denumiri decât
cele prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 28. Ñ (1) Contravenþiile prevãzute la art. 27
lit. a)Ñi) se sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei
la 30.000.000 lei, iar cele prevãzute la lit. j)Ñn), cu
amendã de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.
(2) Contravenþiile prevãzute de legislaþia vamalã, dacã
sunt sãvârºite în legãturã cu precursorii, se sancþioneazã
cu amendã de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.
Art. 29. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 27 ºi 28 se efectueazã de
organele de poliþie sau de personalul împuternicit al celorlalte autoritãþi prevãzute la art. 26 alin. (1), dupã caz.
Art. 30. Ñ Prevederile prezentei legi se completeazã cu
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor.*)
Art. 31. Ñ (1) Operatorii sunt obligaþi sã sesizeze de
îndatã organele competente despre orice operaþiune cu
precursori suspectã de a fi efectuatã în scopul fabricãrii
ilicite a drogurilor ºi sã le punã la dispoziþie evidenþele ºi
documentele referitoare la operaþiunea respectivã, în cazul
verificãrii veridicitãþii sesizãrii.
(2) Autoritãþile competente sunt obligate sã asigure confidenþialitatea datelor ºi informaþiilor furnizate de operatori.
Art. 32. Ñ (1) Producerea, sinteza, extracþia, experimentarea, deþinerea, transportul, vânzarea, plasarea pe
piaþã sau efectuarea altor operaþiuni cu precursori, fãrã
drept, constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare
de la 1 an la 5 ani.
(2) Constituie infracþiune ºi comercializarea de precursori
cãtre agenþi economici ori persoane fizice neautorizate pentru activitatea cu astfel de substanþe ºi se sancþioneazã cu
pedeapsa prevãzutã la alin. (1).
(3) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) ºi (2) sunt
sãvârºite în scopul producerii sau fabricãrii ilicite a drogurilor, altele decât drogurile de mare risc, se pedepsesc cu
închisoare de la 3 ani la 10 ani.
Art. 33. Ñ Trecerea peste frontierã a precursorilor, fãrã
documentele prevãzute la art. 6, constituie infracþiunea de
contrabandã calificatã, prevãzutã ºi pedepsitã de art. 176
din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.
Art. 34. Ñ (1) În cazul infracþiunilor prevãzute la art. 32
ºi 33 se dispune confiscarea precursorilor în condiþiile
art. 118 din Codul penal privind confiscarea specialã.
(2) În cazul în care precursorii care au fãcut obiectul
infracþiunilor prevãzute la art. 32 nu se gãsesc, infractorul
este obligat la plata echivalentului lor în bani.

*) Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, ºi a fost aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 180/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
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CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 35. Ñ Anexele nr. 1Ñ7 fac parte integrantã din
prezenta lege.
Art. 36. Ñ Dispoziþiile prezentei legi se completeazã cu
prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului
ºi consumului ilicit de droguri, în mãsura în care nu se
dispune altfel.
Art. 37. Ñ În termen de 60 de zile de la data publicãrii
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, Ministerul de Interne,
Ministerul Finanþelor Publice ºi Ministerul Industriei ºi
Resurselor elaboreazã regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi, care se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului.
Art. 38. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare în termen
de 60 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice alte
dispoziþii contrare se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 17 mai 2002.
Nr. 300.
ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinzând substanþele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicitã a drogurilor
(precursori)
Categoria I
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Substanþa

Efedrinã
Ergometrinã
Ergotaminã
Acid lisergic
Fenil 1 propanonã 2 (BMK) Ñ fenilacetonã
Pseudoefedrinã
Acid N-acetil antranilic
3,4-Metilendioxifenil-propanonã-2 (PMK)
Isosafrol
Piperonal
Safrol
Clorhidrat de pseudoefedrinã
Sulfat de pseudoefedrinã
Clorhidrat de efedrinã
Nitrat de efedrinã
Sulfat de efedrinã
Clorhidrat de ergometrinã
Hidrogenomaleat de ergometrinã
Oxalat de ergometrinã
Tartrat de ergometrinã
Clorhidrat de ergotaminã
Succinat de ergotaminã
Tartrat de ergotaminã
Norefedrinã
Permanganat de potasiu

Poziþia tarifarã

2939.41.00
2939.61.00
2939.62.00
2939.63.00
2914.31.00
2939.42.00
2924.22.00
2932.92.00
2932.91.00
2932.93.00
2932.94.00
2939.42.00
2939.42.00
2939.41.00
2939.41.00
2939.41.00
2939.61.00
2939.61.00
2939.61.00
2939.61.00
2939.62.00
2939.62.00
2939.62.00
2939.41.00
2841.61.00
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Categoria a II-a
Nr.
crt.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Substanþa

Poziþia tarifarã

Anhidridã aceticã
Acid antranilic
Acid fenil acetic
Piperidinã
Auriclorurã de piperidinã
Clorhidrat de piperidinã
Hidrogen tartrat de piperidinã
Nitrat de piperidinã
Fosfat de piperidinã
Picrat de piperidinã
Platinoclorurã de piperidinã
Tiocianat de piperidinã

2915.24.00
2922.43.00
2916.34.00
2933.32.00
2843.30.00
2933.32.00
2933.32.00
2933.32.00
2933.32.00
2933.32.00
2843.90.90
2933.32.00

Categoria a III-a
Nr.
crt.

Substanþa

38.
39.
40.
41.

Acetonã
Eter etilic (oxid de dietil)
Metiletilcetonã (MEK) butanonã
Toluen

42.
43.

Acid sulfuric
Acid clorhidric

Poziþia tarifarã

2914.11.00
2909.11.00
2914.12.00
2902.30.10
2902.30.90
2807.00.10
2806.10.00

N O T A 1:

Poziþiile tarifare sunt conform Sistemului armonizat de denumire ºi codificare a mãrfurilor ºi
Tarifului vamal de import al României 2001.
N O T A 2:

Se includ ºi alte sãruri ale substanþelor clasificate în aceste 3 categorii, cu excepþia sãrurilor acidului clorhidric ºi ale acidului sulfuric, ori de câte ori existenþa unor astfel de sãruri este
posibilã.

ANEXA Nr. 2

.......................................
(antetul operatorului)

.......................................
(nr. ºi data înregistrãrii)
DECLARAÞIE DE UTILIZARE FINALÃ

ÉÉ....................................................................................................................................É, cu
(denumirea operatorului)

sediul social în ÉÉÉ...........................................................................................................................,
(adresa completã)

prin prezenta declar pe propria rãspundere cã întreaga cantitate de ............................................./
(cantitatea)

.................................................................................................................................................................,
(denumirea substanþei cum este înscrisã în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor
folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor)

pe care urmeazã sã o importãm de la É....................................................................................ÉÉ,
(denumirea ºi adresa completã a exportatorului)

o vom utiliza în propriul proces de producþie în scopul É............................................................É
ºi nu o vom comercializa.
Am luat cunoºtinþã de faptul cã nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraþie constituie infracþiunea de fals în declaraþii, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de art. 292 din Codul penal.
É......................ÉÉ

É......................ÉÉ

(numele ºi prenumele)

(data)

É......................ÉÉ

É......................ÉÉ

(funcþia)

(semnãtura)
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ANEXA Nr. 3

.......................................
(antetul operatorului)

.......................................
(nr. ºi data înregistrãrii)
DECLARAÞIE DE UTILIZARE

ÉÉ....................................................................................................................................É, cu
(denumirea operatorului)

sediul social în ÉÉÉ...........................................................................................................................,
(adresa completã)

prin prezenta declar pe propria rãspundere cã întreaga cantitate de ............................................./
(cantitatea)

.................................................................................................................................................................,
(denumirea substanþei cum este înscrisã în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor
folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor)

pe care urmeazã sã o importãm de la É....................................................................................ÉÉ,
(denumirea ºi adresa completã a exportatorului)

o vom revinde unor cumpãrãtori numai dupã ce aceºtia vor prezenta autoritãþilor competente
române declaraþii de utilizare finalã reale ºi legale, iar aceste autoritãþi vor permite în scris livrarea produsului importat.

É......................ÉÉ

É......................ÉÉ

(numele ºi prenumele)

(data)

É......................ÉÉ

É......................ÉÉ

(funcþia)

(semnãtura)

ANEXA Nr. 4
CERTIFICAT DE EXPORT

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14a
14b
15a
15b
16a
16b
17a
17b
18a
18b
19
20
21

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Exportator (denumirea ºi adresa)
Certificat numãrul ...................., eliberat de ÉÉ la ÉÉ
Data preconizatã a exportului
Importatorul din þara de destinaþie (denumirea ºi adresa)
Autoritatea emitentã (denumirea ºi adresa)
Alt operator implicat (denumirea ºi adresa)
Biroul vamal la care va fi depusã declaraþia de export (denumirea ºi adresa)
Destinatarul final (denumirea ºi adresa)
Punctul vamal de ieºire din þarã
Punctul vamal de intrare în þara de destinaþie
Mijlocul de transport
Itinerarul
Denumirea completã a substanþelor exportate
Denumirea completã a substanþelor exportate
Nr. cod
Nr. cod
Greutatea
Greutatea
Procentajul din amestec
Procentajul din amestec
Nr. facturii
Nr. facturii
Numele operatorului (reprezentantului), semnãtura, data
Nr. declaraþiei vamale de export. Loc pentru ºtampilã
Confirmarea ieºirii din þarã. Data ieºirii
Semnãtura
Funcþia
Data
Loc pentru ºtampilã
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ANEXA Nr. 5A

.......................................
(antetul cumpãrãtorului)

.......................................
(nr. ºi data înregistrãrii)
DECLARAÞIA

cumpãrãtorului privind utilizarea/ utilizãrile concretã/concrete a/ale substanþelor prevãzute
în anexa nr. 1 (livrare individualã)
ÉÉ..............................................................................................................................................É,
(denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)

cu sediul social în ÉÉÉ...................................................................................................................... .
(adresa completã)

Autorizaþia/avizul pentru activitatea cu precursori nr. É............, emisã/emis la É............É
(data)

de cãtre É............................................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii emitente)

Am comandat de la É.................................................................................................................
(denumirea ºi adresa completã ale furnizorului)

urmãtoarea substanþã: É...................................................................................................................É,
(denumirea ºi poziþia din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic
al precursorilor folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor)

cantitatea .................................É kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de producþie în
scopul É.............................................................................................................................................É .
(se menþioneazã utilizãrile concrete)

Declar cã substanþa menþionatã va fi revândutã sau furnizatã unui cumpãrãtor numai cu
condiþia ca acesta sã dea o declaraþie similarã privind utilizarea sau, pentru substanþele din categoria a III-a, o declaraþie privind livrãrile multiple.
Am luat cunoºtinþã de faptul cã nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraþie
constituie infracþiunea de fals în declaraþii, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de art. 292 din Codul
penal.
É...............................................É

É...............................................É

(numele ºi prenumele reprezentantului
autorizat al cumpãrãtorului)

(data)

É...............................................É

É...............................................É

(funcþia)

(semnãtura)

ANEXA Nr. 5B

.......................................
(antetul cumpãrãtorului)

.......................................
(nr. ºi data înregistrãrii)
DECLARAÞIA

cumpãrãtorului privind utilizarea/ utilizãrile concretã/concrete a/ale substanþelor
din categoria a III-a prevãzutã în anexa nr. 1 (livrãri multiple)
ÉÉ..............................................................................................................................................É,
(denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)

cu sediul social în ÉÉÉ...................................................................................................................... .
(adresa completã)

Autorizaþia/avizul pentru activitatea cu precursori nr. É............, emisã/emis la É............É
(data)

de cãtre É............................................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii emitente)

Intenþionãm sã comandãm de la É..................................................................................................
(denumirea ºi adresa completã ale furnizorului)

urmãtoarea substanþã: É...................................................................................................................É,
(denumirea ºi poziþia din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic
al precursorilor folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor)

cantitatea .................................É kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de producþie în
scopul É.............................................................................................................................................É .
(se menþioneazã utilizãrile concrete)

Cantitatea sus-menþionatã este suficientã, dupã cea mai bunã apreciere, pentru desfãºurarea
normalã a procesului de producþie pentru ÉÉ..................... luni.
(maximum 12 luni)

Declar cã substanþa menþionatã va fi revândutã sau furnizatã unui cumpãrãtor numai cu
condiþia ca acesta sã dea o declaraþie pentru livrãri individuale sau multiple.
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Am luat cunoºtinþã de faptul cã nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraþie constituie infracþiunea de fals în declaraþii, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de art. 292 din Codul penal.
É...............................................É

É...............................................É

(numele ºi prenumele reprezentantului
autorizat al cumpãrãtorului)

(data)

É...............................................É

É...............................................É

(funcþia)

(semnãtura)

ANEXA Nr. 6
REGISTRU

pentru evidenþa miºcãrii zilnice a precursorilor la operatori

Data

Denumirea substanþei

Numãrul documentului
de intrare sau de ieºire

Cantitatea Ñ intrãri,
ieºiri, sold
(U.M. = g, l)

Operatorul de la care
s-a primit sau cãruia
i s-a livrat produsul

Observaþii

ANEXA Nr. 7

Regim special

Societatea Comercialã .......................................,
cu sediul social în .............................................,
str. ................... nr. .........., judeþul/sectorul .......

Nr. autorizaþiei speciale pentru activitatea cu
precursori a transportatorului ...........................

ORDIN DE TRANSPORT

Nr. ........................ din ........................
În baza autorizaþiei/avizului pentru activitatea cu precursori a predãtorului mãrfii nr. ............ se
transportã cu .............................................................................................................................................,
(datele de identificare ale mijloacelor de transport: tip, marcã, nr. de înregistrare sau de înmatriculare etc.)

aparþinând ........................................., în perioada ..............................., pe ruta ..............................,
cantitatea de .......................... kg/l de ................................................................................................ .
(brutã/netã)

(denumirea substanþei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 300/2002
privind regimul juridic al precursorilor folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor)

Marfa se ridicã de la ...................................................................................................................,
(denumirea furnizorului ºi locul de unde se ridicã marfa)

având destinaþia .....................................................................................................................................,
(locul de destinaþie Ñ denumirea ºi adresa destinatarului)

ºi este însoþitã de .................................................................................................................................
(numele, prenumele, seria ºi nr. actului de identitate al delegatului)

ºi de ....................................................................................................................................................... .
(numele, prenumele, seria ºi nr. actului de identitate al conducãtorului auto)

Conducãtorul unitãþii,

Responsabil cu precursorii,
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind regimul juridic
al precursorilor folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind regimul juridic al precursorilor folosiþi la fabricarea ilicitã a drogurilor ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 425.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 110
din 2 aprilie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 58
din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din
Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale, republicatã, cu modificãrile
ulterioare, excepþie ridicatã de Asociaþia Patronilor din
Comerþ, Alimentaþie Publicã, Turism din Timiºoara în
Dosarul nr. 2.564/CA/2001 al Curþii de Apel Timiºoara Ñ
Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
La apelul nominal se prezintã consilier juridic Luminiþa
Nastasiu pentru Consiliul Local al Municipiului Timiºoara ºi
pentru Primarul municipiului Timiºoara, constatându-se lipsa
autorului excepþiei, precum ºi a celorlalte pãrþi, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul pãrþilor prezente solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate, întrucât apreciazã cã textele de lege criticate nu sunt contrare prevederilor art. 43
ºi ale art. 138 alin. (2) din Constituþie.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate, întrucât cu privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a
treia din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001,
cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 58 din Legea
nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale, republicatã,
cu modificãrile ulterioare, Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat prin Decizia nr. 195 din 19 iunie 2001.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 noiembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.564/CA/2001, Curtea de Apel Timiºoara Ñ
Secþia comercialã ºi de contencios administrativ a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a prevederilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele
ºi taxele locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Excepþia de neconstituþionalitate a fost ridicatã de Asociaþia
Patronilor din Comerþ, Alimentaþie Publicã, Turism din
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Timiºoara într-o cauzã având ca obiect recursul declarat
împotriva Sentinþei civile nr. 10/2001, pronunþatã de
Tribunalul Timiº, prin care s-a dispus anularea unei
hotãrâri a Consiliului Local al Municipiului Timiºoara privind
modificarea tarifelor de bazã la chiriile pentru spaþiile cu
altã destinaþie decât locuinþe.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã textele criticate, având o redactare imprecisã ºi
ambiguã, ”permit consiliilor locale ºi judeþene de a stabili
impozite ºi taxe nelimitate ºi în domenii sau activitãþi la
libera lor alegereÒ, ceea ce încalcã principiul constituþional
prevãzut la art. 138 alin. (2), potrivit cãruia impozitele ºi
taxele locale sau judeþene se stabilesc în limitele ºi în
condiþiile legii, precum ºi art. 43 din Constituþie, prin ”efecte
negative asupra dezvoltãrii economiceÒ.
Curtea de Apel Timiºoara Ñ Secþia comercialã ºi de
contencios administrativ apreciazã cã textele de lege criticate nu numai cã nu încalcã prevederile constituþionale
ale art. 138 alin. (2), ci sunt chiar în sensul acestora,
întrucât impozitele ºi taxele sunt stabilite ”în condiþiile legiiÒ,
iar art. 43 din Constituþie, invocat, de asemenea, ca fiind
încãlcat, ”nu are incidenþã cu mãsura adoptatã de consiliul
local prin hotãrârea atacatã în contencios administrativÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 ”sunt în
deplinã concordanþã cu prevederile imperative ale alin. (2)
al art. 138 din Legea fundamentalãÒ, iar ”în ce priveºte
Çincidenþa prevederilor art. 43 alin. (1) al Constituþiei, cu
efecte negative asupra dezvoltãrii economiceÈ, acestea nu
prezintã nici o relevanþã juridicãÒ. În susþinerea acestui
punct de vedere se invocã ºi Decizia Curþii Constituþionale
nr. 195 din 19 iunie 2001, prin care aceasta a respins o
excepþie de neconstituþionalitate referitoare la aceste dispoziþii de lege.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã este neîntemeiatã. Astfel, în ceea ce priveºte critica referitoare la prevederile art. 38 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 se aratã cã acestea ”reiau textul
constituþionalÒ al art. 138 alin. (2) ºi ”reprezintã ºi o
aplicaþie a principiului constituþional al autonomiei locale,
consacrat de art. 119 din Legea fundamentalãÒ. Se considerã cã prevederile art. 43 alin. (1) din Constituþie nu sunt
incidente în cauzã. În legãturã cu susþinerile privind neconstituþionalitatea art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicatã,
cu modificãrile ulterioare, se aratã cã aceste dispoziþii care
prevãd indexarea anualã a impozitelor ºi taxelor locale, în
limitele ºi în condiþiile legii ºi în funcþie de un criteriu
obiectiv de indexare, nu sunt contrare art. 138 alin. (2) din
Constituþie. Se menþioneazã, de asemenea, Decizia Curþii
Constituþionale nr. 195/2001 prin care aceasta s-a
pronunþat în sensul constituþionalitãþii dispoziþiilor criticate.
Preºedintele Senatului nu a transmis punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, susþinerile
pãrþii prezente, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
concluziile procurorului ºi dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
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Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum
este formulat de autorul acesteia, îl constituie prevederile
art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ulterioare, ºi
cele ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi
taxele locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
În realitate critica priveºte dispoziþiile art. 38 alin. (2)
lit. d) teza a treia din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile
ulterioare, dispoziþii care prevãd: ”Consiliul local are urmãtoarele atribuþii principale: [É] d) aprobã bugetul local, împrumuturile, virãrile de credite ºi modul de utilizare a rezervei
bugetare; aprobã contul de încheiere a exerciþiului bugetar;
stabileºte impozite ºi taxe locale, precum ºi taxe speciale, în
condiþiile legiiÒ, precum ºi art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale, astfel cum a fost modificat
prin pct. 24 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 62/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 517 din 30 decembrie 1998, care dispune:
”Impozitele ºi taxele locale, stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevãzute în anexa nr. 1, precum ºi amenzile se indexeazã anual, prin hotãrâre a consiliilor locale sau judeþene,
pânã la data de 30 noiembrie a fiecãrui an fiscal, pe baza indicelui de inflaþie aferent unei perioade de 12 luni care sfârºeºte
la 1 noiembrie a aceluiaºi an ºi numai când creºterea acestuia
depãºeºte 5%.Ò
În opinia autorului excepþiei de neconstituþionalitate
aceste dispoziþii din lege au o redactare imprecisã ºi
ambiguã, ceea ce permite consiliilor locale ºi judeþene sã
stabileascã impozite ºi taxe nelimitate ºi în domenii sau
activitãþi la libera lor alegere, încãlcându-se astfel art. 138
alin. (2) ºi art. 43 alin. (1) din Constituþie, articole care
prevãd:
Ñ Art. 138 alin. (2): ”Impozitele ºi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeþene, în limitele ºi în condiþiile
legii.Ò;
Ñ Art. 43 alin. (1): ”Statul este obligat sã ia mãsuri de
dezvoltare economicã ºi de protecþie socialã, de naturã sã asigure cetãþenilor un nivel de trai decent.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã prevederile art. 38
alin. (2) lit. d) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cele ale
art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele
locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, au mai fãcut
obiectul controlului de constituþionalitate, în esenþã, pentru
aceleaºi motive ca ºi în prezenta cauzã ºi prin raportare
tot la dispoziþiile art. 138 alin. (2) din Constituþie. Astfel,
prin Decizia nr. 195 din 19 iunie 2001, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 12 septembrie 2001, respingând excepþia de neconstituþionalitate,
Curtea a reþinut cã în realitate ”nu este vorba de o problemã de constituþionalitate, întrucât autorul excepþiei nu
are în vedere Çlimitele legaleÈ, ci ÇlimiteleÈ în înþelesul de
ÇniveluriÈ ale impozitelor ºi taxelor, domeniu care þine de
politica fiscalã. În acest domeniu autoritãþile administraþiei
publice locale au drept de apreciere ºi de decizie autonomã, hotãrârile lor fiind însã supuse controlului prefecþilorÒ.
S-a mai reþinut cã, ”în temeiul prevederilor art. 27 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001, ÇPrefectul poate ataca, în total sau
în parte, în faþa instanþei de contencios administrativ, hotãrârile
adoptate de consiliul local sau de consiliul judeþean, precum ºi
dispoziþiile emise de primar sau de preºedintele consiliului
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judeþean, în cazul în care considerã aceste acte sau prevederi
din ele ca fiind ilegale. Actul sau prevederile acestuia care au
fost atacate sunt suspendate de dreptÈÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã justifice schimbarea soluþiei anterior pronunþate, cele statuate
prin decizia Curþii Constituþionale nr. 195 din 19 iunie 2001
îºi menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã.

În ceea ce priveºte invocarea încãlcãrii, prin textele de
lege criticate, a dispoziþiilor art. 43 alin. (1) din Constituþie,
referitoare la obligaþia statului de a lua mãsuri de dezvoltare economicã ºi de protecþie socialã, de naturã sã asigure cetãþenilor un nivel de trai decent, Curtea constatã cã
acestea nu sunt incidente în cauzã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi
taxele locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Asociaþia Patronilor din Comerþ, Alimentaþie
Publicã, Turism din Timiºoara în Dosarul nr. 2.564/CA/2001 al Curþii de Apel Timiºoara Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 2 aprilie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind procedura de declarare ºi stabilire a impozitului pe veniturile din activitãþi agricole
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul prevederilor art. 46 din Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, ale art. 2 alin. (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire ºi depunere a declaraþiilor de impozite ºi taxe, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi în baza art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de declarare a veniturilor din activitãþi agricole, prevãzutã în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Se aprobã Procedura de stabilire a impozitului
pe veniturile din activitãþi agricole, prevãzutã în anexa nr. 2
la prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Se aprobã modelul ºi conþinutul formularului
”Declaraþie privind veniturile din activitãþi agricoleÒ,
cod 14.13.01.13/9, prevãzut în anexa nr. 3 la prezentul
ordin.
Art. 4. Ñ Formularul prevãzut la art. 3 se completeazã
ºi se depune conform instrucþiunilor prevãzute în anexa
nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 5. Ñ Se aprobã modelul ºi conþinutul formularului
”Decizie de impunere anualã pentru veniturile din activitãþi
agricoleÒ, cod 14.13.03.13/9, prevãzut în anexa nr. 5 la
prezentul ordin.
Art. 6. Ñ Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare,
de utilizare ºi de pãstrare a formularelor prevãzute la art. 3
ºi 5 sunt stabilite în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
Art. 7. Ñ Direcþia generalã de proceduri fiscale, Direcþia
generalã a tehnologiei informaþiei, direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene, respectiv a municipiului
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Bucureºti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
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Art.8. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 15 mai 2002.
Nr. 633.

ANEXA Nr. 1
PROCEDURA

de declarare a veniturilor din activitãþi agricole
1. Persoanele fizice care obþin venituri din cultivarea ºi
valorificarea florilor, legumelor ºi zarzavaturilor, în sere ºi în
solarii, precum ºi a arbuºtilor, plantelor decorative ºi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole ºi pomicole ºi
din altele asemenea au obligaþia sã completeze ºi sã
depunã la organul fiscal competent formularul ”Declaraþie
privind veniturile din activitãþi agricoleÒ, cod 14.13.01.13/9.
2. Prin organ fiscal competent se înþelege organul fiscal
în a cãrui razã teritorialã se aflã terenul.
3. Declaraþia se depune anual, pânã la data de 30 iunie
a anului fiscal, pentru anul în curs.
4. Contribuabilii depun câte o declaraþie pentru fiecare
loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cãrei razã teritorialã se aflã terenul.
Prin localitate se înþelege comuna/oraºul/municipiul/sectorul municipiului Bucureºti.
5. În situaþia în care în raza teritorialã a unei localitãþi
se aflã mai multe suprafeþe de teren, se va depune o singurã declaraþie de impunere.

6. În situaþia în care terenul este deþinut în coproprietate ºi exploatat în comun, fiecare coproprietar va depune
câte o declaraþie privind veniturile din activitãþi agricole, în
care va înscrie suprafaþa de teren corespunzãtoare cotei
care îi revine din proprietate.
7. În cazul arendãrii terenurilor declaraþia va fi depusã
de cãtre arendaº, înscriindu-se suprafaþa de teren care
face obiectul contractelor de arendare.
8. Declaraþia se completeazã de cãtre contribuabili sau
de cãtre reprezentanþii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu
majuscule, citeþ ºi corect toate datele prevãzute de formular, în douã exemplare:
Ñ originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã se aflã sursa venitului (terenul);
Ñ copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
9. Declaraþia se depune direct la registratura organului
fiscal sau la oficiul poºtal, prin scrisoare recomandatã.

ANEXA Nr. 2
PROCEDURA

de stabilire a impozitului pe veniturile din activitãþi agricole
Impozitul pe veniturile din activitãþi agricole se stabileºte
de cãtre organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã
terenul, pe baza declaraþiei privind veniturile din activitãþi
agricole, depusã de contribuabili pentru anul fiscal în curs.
Impozitul datorat pentru anul în curs se calculeazã prin
aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net stabilit pe
bazã de norme de venit corespunzãtoare tipului de activitate desfãºuratã, impozitul fiind final.
În termen de 30 de zile de la primirea declaraþiei privind veniturile din activitãþi agricole organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã terenul va emite ºi va transmite contribuabilului decizia de impunere pentru veniturile din activitãþi agricole.

Organul fiscal va emite o nouã decizie de impunere în
cazul în care apar elemente care conduc la modificarea
impozitului datorat.
O datã cu decizia de impunere transmisã contribuabilului, o copie de pe aceasta se transmite ºi organului fiscal
în a cãrui razã teritorialã contribuabilul îºi are domiciliul.
Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu
obligaþiile de platã, în situaþia în care contribuabilul nu a
depus declaraþia de impunere pentru anul în curs, pe baza
datelor din declaraþia de impunere depusã în anul precedent ºi a altor date avute la dispoziþie de organele fiscale.
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ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 4
INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie privind veniturile din activitãþi agricoleÒ,
cod 14.13.01.13/9
Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre persoanele fizice române cu domiciliul în România sau în
strãinãtate, care realizeazã venituri în bani ºi/sau în naturã
din cultivarea ºi valorificarea florilor, legumelor ºi zarzavaturilor, în sere ºi în solarii, precum ºi a arbuºtilor, plantelor
decorative ºi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole ºi pomicole ºi din altele asemenea.
Contribuabilii depun câte o declaraþie pentru fiecare loc
de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în
a cãrei razã teritorialã se aflã terenul. În cazul în care în
raza teritorialã a aceleiaºi localitãþi se aflã mai multe terenuri, se va depune o singurã declaraþie de impunere.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 30 iunie a anului fiscal, pentru anul în curs;
Ñ în termen de 5 zile de la încetarea activitãþii, în
cazul contribuabililor care înceteazã sã mai aibã domiciliul
în România;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior [prin depunerea unei declaraþii
rectificative*)], situaþie în care se va înscrie ”XÒ în cãsuþa
prevãzutã în acest scop.
Declaraþia se pune în mod gratuit la dispoziþie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Adresa Ñ persoanele fizice române cu domiciliul în
România completeazã adresa de domiciliu, iar cele cu
domiciliul în strãinãtate, reºedinþa în România.
Cod numeric personal/numãr de identificare fiscalã Ñ se
înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil, în

cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România,
sau numãrul de identificare fiscalã atribuit de organele
fiscale cu ocazia înregistrãrii fiscale, în cazul persoanelor
fizice române fãrã domiciliu în România.
Cont bancar Ñ se completeazã de cãtre contribuabilii
care au conturi bancare deschise la instituþii bancare aflate
pe teritoriul României.
Unitatea fiscalã de domiciliu/reºedinþã Ñ se înscrie unitatea fiscalã în a cãrei razã teritorialã contribuabilul îºi are
domiciliul, respectiv reºedinþa, în cazul contribuabililor fãrã
domiciliu în România.
Localitatea pe raza cãreia se aflã terenul (terenurile) Ñ se
înscrie denumirea unitãþii administrativ-teritoriale în a cãrei
razã se aflã terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraº,
comunã sau sector al municipiului Bucureºti.
A. Date privind activitatea desfãºuratã
Suprafeþe de teren Ñ se înscrie în rândul corespunzãtor
activitãþii desfãºurate numãrul de ari aferent fiecãrei
suprafeþe (parcele) de teren cultivate, situatã în raza teritorialã a localitãþii.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentanþii
fiscali desemnaþi, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, dacã existã.
Cod de înregistrare al reprezentantului fiscal Ñ se înscrie
codul numeric personal în cazul în care reprezentantul
fiscal este persoanã fizicã, respectiv codul de înregistrare
fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz, în situaþia
în care reprezentantul fiscal este persoanã juridicã.

*) Declaraþia rectificativã se poate depune în perioada de prescripþie, pânã în momentul iniþierii unui control fiscal privind perioada la care se referã.
ANEXA Nr. 5

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului .................
Administraþia finanþelor publice ...............................................
Aprobat
Conducãtorul unitãþii,
................................

Data..................

Nr. înregistrare ....................
Data .....................................
Verificat

Data...................

................................
(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru veniturile din activitãþi agricole pe anul .....................
Cãtre:
Numele.........................................................................
Prenumele....................................................................
CNP/NIF ..................................
Domiciliul/Reºedinþa: localitatea ............................., str. ................... nr. ..., bl. ..........., ap. ............, sc. .........., et. ...,
judeþul/sectorul ...................................
Localitatea în a cãrei razã teritorialã se aflã terenul (terenurile) ...............................................................................
Declaraþia privind veniturile din activitãþi agricole înregistratã sub nr. ................................... din ........./........./.........
În baza Legii (Ordonanþei Guvernului) nr. ............../............, art. ........., ºi a Declaraþiei privind veniturile din activitãþi agricole pe anul........./Procesului-verbal de control nr. ............/Notei de constatare nr. .................., se stabileºte impozitul pe veniturile din activitãþi agricole dupã cum urmeazã:
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Determinarea venitului impozabil ºi a impozitului pe venit
ÑleiÑ
Venitul net
Tipul activitãþii agricole

Decizie anterioarã

Decizie curentã

..............................................................
Total venit net
Impozit (15% x total venit net)
1. Suma de ........................... se achitã în douã tranºe egale astfel:
Ñ ...................... lei, pânã la data de 1 septembrie ....................... inclusiv;
Ñ ...................... lei, pânã la data de 15 noiembrie ....................... inclusiv.
2. Suma de ........................... lei, reprezentând diferenþe de impozit între decizia curentã ºi decizia anterioarã, se
plãteºte în termen de ....... zile de la data comunicãrii.
Pentru impozitul neachitat pânã la termenele precizate mai sus se vor calcula majorãri de întârziere ºi penalitãþi
de întârziere.
Administraþia finanþelor publice îºi rezervã dreptul de a modifica în perioada de prescripþie impozitul calculat, în
condiiþile declarãrii eronate a veniturilor.
Împotriva mãsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate face contestaþie, care se depune în termen de 15 zile
de la comunicare la organul fiscal competent, conform legii.
Prezenta decizie constituie înºtiinþare de platã ºi devine executorie în ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului
de platã, în cazul neachitãrii impozitului la termenele legale de platã.
Am primit un exemplar.
Data .......................................................................

Întocmit
....................................
(numele ºi prenumele)

Data ............................................................
Semnãtura ..................................................
Cod 14.13.03.13/9

Semnãtura contribuabilului ....................................
sau
Nr. ºi data confirmãrii de primire ........................
ANEXA Nr. 6

CARACTERISTICI DE TIPÃRIRE

I. Declaraþie privind veniturile din activitãþi agricole,
cod 14.13.01.13/9
1. Denumire: Declaraþie privind veniturile din activitãþi
agricole
2. Cod: 14.13.01.13/9
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire (seturi):
Ñ pe faþã se tipãreºte conþinutul declaraþiei
Ñ pe verso se tipãresc instrucþiunile de completare
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la declararea veniturilor din activitãþi
agricole, prevãzute la art. 46 din Ordonanþa Guvernului
nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabili, persoane fizice
române cu domiciliu în România sau
în strãinãtate, care realizeazã venituri
din activitãþi agricole, sau de reprezentanþii fiscali ai acestora
8. Circulã:
Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã
se aflã terenul
Ñ copia la contribuabil

9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
II. Decizie de impunere pentru veniturile din activitãþi
agricole, cod 14.13.03.13/9
1. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile din
activitãþi agricole
2. Cod: 14.13.03.13/9
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire:
Ñ se tipãreºte pe o singurã faþã
Ñ se poate utiliza ºi echipament informatic pentru editare ºi completare
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la calculul impozitului pe veniturile din
activitãþi agricole
7. Se întocmeºte în: 3 exemplare
de: organul fiscal în a cãrei razã teritorialã se aflã terenul
8. Circulã:
Ñ 1 exemplar la contribuabil
Ñ 1 exemplar la organul fiscal de domiciliu
Ñ 1 exemplar la organul fiscal emitent
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
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