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Având în vedere adresa dumneavoastr  cu num rul 8792 din 05.11.2018, 

prin care ne solicita i efectuarea unei analize asupra evolu iei fenomenului 
infrac ional pe linia opera iunilor neautorizate cu produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive în anul 2018 comparativ cu anul 2017, avem onoarea s  v  
aducem la cunotin  urm toarele:  

Începutul fenomenul infrac ional privind opera iunile neautorizate cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive a fost înregistrat în anul 2008, 
iar pân  la apari ia Legii 194/2011, care a avut drept scop reglementarea acestor 
activit i, pe raza de competen  au func ionat mai multe magazine sub diferite 
titulaturi de fa ad  (Sex shop, spice shop, țigara electronică), care aveau ca 
obiect de activitate comercializarea de substan e cu efecte psihoactive cunoscute 
generic sub numele de spice. 

Din anul 2011, în urma controalelor efectuate de lucr torii din cadrul 
Brig zii de Combatere a Criminalit ii Organizate Gala i – Serviciul Antidrog, 
în baza legisla iei de reglementare a opera iunilor cu produse susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, aceste magazine au fost închise. 

Dup  închiderea acestor magazine, profitând de formularea ambigu  i 
incomplet  a textului de lege, precum i de pedepsele prea mici prev zute pe 
care legiuitorul le-a statuat în cazul opera iunilor ilicite cu astfel de produse, în 
raport de sanc iunile în cazul traficului de droguri, au fost create adev rate re ele 
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infrac ionale de persoanele care au ini iat i gestionat traficul cu astfel de 
produse susceptibile, ac ionând în cadrul unui adev rat ”p ienjeni ” 
infrac ional, având raporturi de colaborare ori subordonare în cadrul activit ilor 
ilicite de comercializare a produselor psihoactive, raporturi ce au îmbr cat chiar 
forma mai multor grupuri infrac ionale organizate. 

În perioada ianuarie - noiembrie 2017 au fost înregistrate un num r de 
159 sesizări ce au avut  ca obiect infrac iunea de efectuare de opera iuni 
neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fapt  
prev zut  de art. 16 alin 1 din  Legea 194/2011, cea mai mare parte dintre aceste 
infrac iuni fiind constatate de c tre lucr tori din cadrul Poli iei Locale Gala i cu 
ocazia controalelor spontane efectuate asupra persoanelor ce manifestau un 
comportament suspect.  

Consumul de substan e etnobotanice este încurajat i de pre ul mic, 
respectiv 10 lei pentru un plicule  ce con ine cantitatea de aproximativ 0,25 
grame de subatn  vegetal , suficient  pentru confec ionarea unei igarete, 
comparativ cu marijuana care se vinde la gram cu suma de 70 lei. Având în 
vedere costul sc zut, produsele de tip spice sunt accesibile unei plaje mari de 
consumatori, proveni i din toate p turile sociale.  

Vârsta persoanelor cu preocup ri pe linia activit ilor ilicite cu produsele 
susceptibile de a avea efecte psihoactive este cuprins  între  14 ani i 34 ani. 
 Serviciul Antidrog din cadrul Brig zii de Combatere a Criminalit ii 
Organizate Gala i sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Gala i a organizat, în 
cursul lunii noiembrie 2017, o ac iune operativ  de amploare ce a avut drept 
scop combaterea opera iunilor neautorizate cu produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive, ac iune ce a vizat un grup infrac ional organizat ce desf ura 
astfel de activit i pe raza jude elor Constanța, Brăila i Galați. Cu aceast  
ocazie au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Gala i în vederea audierii un 
num r de 41 persoane, fiind efectuate un num r de 18 percheziții domiciliare. 
 În urma perchezi iilor domiciliare efectuate a fost identificat  i 
indisponibilizat  în total cantitatea de 300 grame de substan e psihoactive, iar 
fa  de 4 persoane procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Gala i au dispus 
luarea m surii controlului judiciar. 

În perioada ianuarie - noiembrie 2018 la nivelul B.C.C.O. Gala i au fost 
înregistrate un num r de 163 sesizări ce au avut ca obiect infrac iunea de 
efectuare de opera iuni neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte 
psihoactive, infrac iuni care, ca i în anului 2017, au fost constatate în mare 



parte de c tre lucr tori din cadrul Poli iei Locale Gala i cu ocazia controalelor 
spontane asupra persoanelor suspecte.  

În perioada spus  analizei, cu ocazia efectu rii a 65 de percheziții 
domiciliare, în cadrul a 5 acțiuni operative, au fost identificate i 
indisponibilizate aproximativ 6 kilograme de substan e susceptibile de a avea 
efecte psihoactive. 

 Au fost cercetate pentru s vâr irea infrac iunilor de acest gen, în total, un 
num r de 130 persoane, dintre care 27 persoane au fost reținute, fa  de 16 
persoane s-a dispus m sura arestării (9 arestați la domiciliu i 7 arestați 
preventiv), iar fa  de alte 11 persoane s-a dispus măsura controlului 
judiciar.   
 Având în vedere evolu ia fenomenului infrac ional la nivelul jude ului 
Gala i se vor intensifica activit ile pentru prevenirea şi combaterea 
opera iunilor neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive 
în institu iile de înv mânt universitare şi preuniversitare, campusurile 
universitare sau c mine de pe raza jude ului Gala i, zone care prezint  un risc 
deosebit de crescut. 
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