
Notă informativă
privind modificarea şi completarea a unor Hotărîri de Guvern

1. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea a unor 
Hotărîri de Guvern este elaborat în temeiul Legii nr.382-XIV din 6 mai 1999 cu 
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, ţinînd 
cont de modificările şi completările efectuate prin Legea nr. 193 din 28 iulie 2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Hotărârii Guvernului cu 
privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară şi 
întru executarea Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova -  Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014.

Scopul proiectului este:
1) ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii nr.382-XIV din 6 mai 1999 

cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, ţinînd 
cont de modificările şi completările efectuate prin Legea nr. 193 din 28 iulie 2016 
prin uniformizarea noţiunilor şi conceptului de drog, precum şi categorizarea şi 
nominalizarea listei de precursori stabiliţi în directivele europene;

2) sporirea controlului circulaţiei substanţelor stupefiante, a precursorilor, a 
analogilor, precum şi a etnobotanicelor şi alinierea legislaţiei naţionale la 
directivele europene.

3) supunerea sub controlul statului a noilor substanţe narcotice şi psihotrope 
apărute în Republica Moldova, protejarea sănătăţii publice şi combaterea traficului 
ilicit de substanţe narcotice şi psihotrope.

În ultima perioadă în Republica Moldova s-au constatat abuzuri grave de 
consum cu o categorie de substanţe noi întîlnite şi care se întrebuinţează pe rol de 
substanţe narcotice, psihotrope şi precursori.

În scopul combaterii ofertei de droguri, specialiştii în domeniu au examinat 
minuţios problema apariţiei unor preparate noi şi au constatat, că pe parcursul 
anilor 2015-2016 au fost identificate în circuitul ilicit substanţe noi întrebuinţate în 
scopul senzaţiilor cu efect narcotic şi psihotropic şi care nu se regăsesc în tabelele 
şi listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse 
controlului statului

Aceste noi substanţe nu se regăsesc sub controlul statului în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, iar circulaţia acestora în rîndurile populaţiei Republicii 
Moldova prezintă un pericol grav asupra sănătăţii şi creşterii infracţionalităţii în 
acest domeniu.

În urma studierii şi analizei literaturii de specialitate, la recomandarea 
informaţiei prezentate de Comitetul Internaţional de Control asupra Drogurilor nr. 
E/INCB/PSY/C.L.1/2016 şi nr. NAR/CL.5/2015 precum şi conform , s-au stabilit 
12 substanţe active care necesită supunerea sub controlului statului în mod de 
urgenţă. rezultatelor expertizelor prezentate de către organele de resort
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2. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, 
evidenţierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului constau în uniformizarea noţiunilor în 
sistemul actelor normative din domeniul circulaţiei drogurilor şi categorizarea 
precursorilor potrivit reglementărilor europene în următoarele acte normative:

1) Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 cu privire la aprobarea 
tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, 
supuse controlului”;

2) Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei 
substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe 
depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora;

3) Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2006 privind tranzitul pe 
teritoriul Republicii Moldova al substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor

4) Hotărîrea Guvernului nr. 1382 din 08 decembrie 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor 
care conţin substanţe narcotice sau psihotrope;

5) Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 06 februarie 2006 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe 
narcotice, psihotrope şi/sau precursori.

Prin noile reglementări introduse în Legea nr.382-XIV din 6 mai 1999 cu 
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor prin 
Legea nr. 193 din 28 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2016, 
nr. 315-328, art. 686) sunt stabilite categoriile de precursori şi anume:

CATEGORIA 1
Substanţa

Denumirea noncomercială a substanţei9

(dacă diferă)
1 -fenil-2-propanonă Fenilacetonă
Acid N-acetilantranilic Acid 2-
Izosafrol (cis + trans) acetamidobenzoic
3,4-metilendioxifenilpropan-2-onă 1 -(1,3 -benzodioxol-5 -
Piperonal yl)propan-2-onă
3,4-metilendioxifenilpropan-2-onă 1 -(1,3 -benzodioxol-5 -
Safrol
Efedrină
Pseudoefedrină
Norefedrină
Ergometrină
Acid lisergic
Safrol
Ergotamină

Notă:
1. Formele stereoizom erice ale substanţelor din această categorie, cu excepţia cathinei (Denum ită şi 
(+)-nom seudoefedrină), dacă este posibilă existenta unor astfel de forme.
2. Sărurile substanţelor cuprinse în această categorie, în toate cazurile în care existenţa unor
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astfel de săruri este posibilă şi nu sunt săruri de cathină.______
CATEGORIA 2
Subcategoria 2A

Substanţă Denumirea noncomercială a substanţei
(dacă este diferită)

Anhidridă acetică
Acid clorhidric Clorură de hidrogen
Acid sulfuric
Toluen
Eter etilic Eter dietilic
Acetonă
Metiletilcetonă Butanonă

Notă: Sărurile substanţelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există posibilitatea ca 
acestea să existe.

Subcategoria 2B
Substanţă Denumirea noncomercială a substanţei

?

(dacă este diferită)
Acid fenilacetic

Acid antranilic
Piperidină
Permanganat de potasiu
Notă: Sărurile substanţelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există 
posibilitatea ca acestea să existe, cu excepţia sărurilor acidului clorhidric şi ale acidului 
sulfuric

Totodată includerea noilor substanţe stupefiante şi psihotrope în tabelele şi 
listele aprobate prin Hotărrîrea Guvernului nr.1088 din 05 octombrie 2004 cu 
privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi 
precursorilor va extinde arealul de control al statului asupra substanţelor 
stupefiante aflate în circuit pe teritoriul Republicii Moldova şi se va spori gradul de 
protejare al populaţiei faţă de consumul şi traficul ilicit de substanţe stupefiante, 
psihotrope şi precursorilor şi anume:

-MMB(N) -BZ-F
-ADB-FUBINACA N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-

fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide);
-Ethylphenidate
-Bk-EBDP
-25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
-25C-NBOMe (2-(4-chloro-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
-25I-NBOMe (2-(4-iodo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);

-AM-678 (naphtalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon;
-2-CB(4-bromo-2,5-dymetoxyphenetylamyn);
-2-Naphthaleneacetic acid;
-ehyl ester;
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3. Argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu 
reglementările legislaţiei comunitare.

Proiectul respectiv este compatibil cu Legea nr. 382-XIV din 06 mai 1999 cu 
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, va 
armoniza în sistemul actelor normative în vigoare şi nu imune adoptarea de alte 
acte normative.

Prevederile proiectului nu contravin normelor Convenţiei Europene privind 
protecţia drepturilor fundamentale ale omului.

4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;

Nu necesită surse financiare din bugetul statului.

5. Numele, denumirea participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea a unor 

Hotărîri de Guvern a fost elaborat de către Ministerul Sănătăţii, cu participarea 
specialiştilor din domeniu.

-2-Ethylamino-1-)3,4-methylenedioxyphenyl)pentan-1-one.

Ministrul Sănătăţii Ruxanda GLAVAN
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Proiect

Republica Moldova

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. din

cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la 
aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor 
acestora, supuse controlului”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 
nr.186-188/1278) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică Si se 
completează după cum urmează:

1) În titlul Si pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1088 din 5 
octombrie 2004, cuvintele „substanţe narcotice” se substituie cu cuvintele 
„substanţe stupefiante”, la cazul gramatical corespunzător.

2) În tabelul I, lista nr. 2 se completează în final cu poziţ iile:
-MMB(N)-BZ-F
-ADB-FUBINACAA-(1 -Amino-3,3-dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(4- 

fluorobenzyl)-1#-indazole-3-carboxamide);
-Ethylphenidate;
-Bk-EBDP;
-25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
-25C-NBOMe (2-(4-chloro-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
-25I-NBOMe (2-(4-iodo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
-AM-678 (naphtalen- 1-yl(1 -pentyl- 1H-indol-3 -yl)metanon;
-2-CB(4-bromo-2,5-dymetoxyphenetylamyn);
-2-Naphthaleneacetic acid;
-ehyl ester;
2-Ethylamino-1-)3,4-methylenedioxyphenyl)pentan-1 -one.



3) tabelul IV se modifică Si va avea următoruul cuprins:

„ TABELUL IV
PRECURSORII SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE, 
AFLATE SUB CONTROLUL DE STAT ŞI CATEGORIZATE PE 

TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

CATEGORIA 1

Substanţei Denumirea noncomercială a substanţei
(dacă diferă)

1 -fenil-2-propanonă Fenilacetonă
Acid N-acetilantranilic Acid 2-
Izosafrol (cis + trans) acetamidobenzoic
3,4-m etilendioxifenilpropan-2-onă 1-(1,3-benzodioxol-5-
Piperonal yl)propan-2-onă
3,4-m etilendioxifenilpropan-2-onă 1-(1,3-benzodioxol-5-
Safrol
Efedrină
Pseudoefedrină
Norefedrină
Ergom etrină
Acid lisergic
Safrol
Ergotam ină

Notă:
1. Formele stereoizomerice ale substanţelor din această categorie, cu excepţia cathinei 

(Denumită şi (+)-norpseudoefedrină), dacă este posibilă existenţa unor astfel de forme.
2. Sărurile substanţelor cuprinse în această categorie, în toate cazurile în care existenţa unor 

astfel de săruri este posibilă şi nu sunt săruri de cathină.

CATEGORIA 2
Subcatej»oria 2A

Substanţă Denumirea noncomercială a substanţei
(dacă este diferită)

Anhidridă acetică
Acid clorhidric Clorură de hidrogen
Acid sulfuric
Toluen
Eter etilic Eter dietilic
Acetonă
Metiletilcetonă Butanonă
Notă:
Sărurile substanţelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există posibilitatea ca acestea 
să existe.



Subcategoria 2B
Substanţă Denumirea noncomercială a substanţei

(dacă este diferită)
Acid fenilacetic

Acid antranilic
Piperidină
Permanganat de potasiu
Notă:Sărurile substanţelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există posibilitatea ca 
acestea să existe, cu excepţia sărurilor acidului clorhidric şi ale acidului sulfuric.

2. În titlul Si pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 79 din 23 
ianuarie 2006 „Privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a 
plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi 
cantităţile acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16- 
19/106); Hotărîrii Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2006 „Privind tranzitul pe 
teritoriul Republicii Moldova al substanţelor narcotice, psihotrope şi 
precursorilor”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42/257); 
Hotărîrii Guvernului nr. 1382 din 08 decembrie 2006 „Pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor 
care conţin substanţe narcotice sau psihotrope”(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr.189-192/1476); Hotărîrii Guvernului nr. 128 din 06 februarie 
2006 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în 
care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.28-30/17) cuvintele „substanţe narcotice” 
se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la cazul gramatical 
corespunzător.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii 

Ministrul afacerilor interne

Pavel FILIP

Ruxanda Glavan 

Alexandru Jizdan

Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari


