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GUVERNUL ROMANIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 339 / 2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

 
Cânepa este o importantă plantă textilă de la care se utilizează toate părțile plantei, asigurând 
producții de peste 3000 kg fibre/ha. 
În ultimii ani a crescut atât suprafața cultivată cu cânepă cât și interesul producătorilor agricoli 
pentru această cultură. 
În prezent pentru a cultiva cânepă producătorii agricoli trebuie să dețină contract de valorificare 
a producției, ceea ce înseamnă că cultivarea cânepei în sistem gospodăresc, pentru obținerea de  
produse necesare propriei gospodării și anume confecționarea de îmbrăcăminte naturală din in și 
cânepă, costume populare, covoare, vestimentație școlară, funii, nu este reglementată. 
În același timp cânepa valorifică solurile mai putin productive iar cultura poate fi extinsă pe un 
areal vast în ţara noastră, deoarece întâlneşte condiţii favorabile până la altitudini de peste 800 
de metri, ceea ce implică şi un avantaj economic. 
 
Totodată, se are în vedere dezvoltarea sectorului plantelor tehnice, astfel că România a 
notificat la Comisia Europeană scheme de sprijin cuplat la cânepa pentru ulei și fibre, pentru 
perioada 2015-2020 prin utilizarea fondurilor alocate pe aceste măsuri.  
 
Având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență 
are ca efect discriminarea producătorilor agricoli care vor să cultive cânepă pentru consum 
propriu; 
 
Având în vedere că țesătura de cânepă românească este recunoscută în lume drept ”fibra de aur 
a României”, precum și cererea crescândă din țară și din străinătate pentru producția de cânepă 
industrială; 
 
luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență va avea ca 
efect: 
- imposibilitatea asigurării unor venituri membrilor gospodăriilor din spațiul rural, acesta fiind o 
sursă foarte importantă de venit; 
- imposibilitatea continuării tradițiilor și obiceiurilor românești: țesături, broderii, împletituri, 
covoare dar și organizarea de șezători în comunitatea satului; 
- neîncadrarea în termenul de eliberare a autorizației pentru cultivare, respectiv data limită de 
10 mai 2016, precum și încadrarea în termenul de depunere a cererilor de plată și implicit 
pierderea sumelor pentru susținerea fermierilor români, poate avea consecințe nefavorabile atât 
pe plan economic cât și social prin pierderea subvențiilor acordate fermierilor; 
- neîncadrarea în perioada optimă de semănat a culturii conform tehnologiei de cultivare, 
 
având în vedere că potrivit art. 115 alin. (5) din Constituția României, prezenta  Ordonanța de 
urgență ar intra în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la 
Camera competentă să fie sesizată, în vederea aprobării prin lege și după publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al României,   
 
ţinând cont de faptul că orice întârziere determinată de parcurgerea procedurii legislative 
obişnuite ar putea afecta un număr foarte mare de gospodării din mediul rural, ar duce la 
neîncadrarea în termenul de depunere a cererilor de plată și în perioada optimă de înființare a 
culturii, ar putea duce la plecarea tinerilor de la sate și la imposibilitatea continuării tradițiilor 
și a obiceiurilor românești, 
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întrucât agricultura reprezintă una dintre prioritățile majore ale Guvernului,  
 
deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a 
căror reglementare nu poate fi amânată, 
 
în temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată, 
 
  
Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanță de urgență. 
 
Art. 1 
 
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 
și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1095 din 5 decembrie 
2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
1. La articolul 2, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o1 ), cu următorul cuprins: 
 
”o1 ) cultura de cânepă – cultură de Canabis sativa L, subspecia sativa, plantă anuală înființată în 
câmp, pe teren amplasat în extravilan  și în gradinile familiale pe teren amplasat în intravilan.” 
 
2. La articolul 2, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t ), cu următorul cuprins:  
 
”t) ” Gradina familială  - suprafața de teren amplasat în intravilan destinat obținerii produselor 
agricole, pentru consum propriu al membrilor gospodăriei agricole individuale cu suprafața de 
cel mult 15,00 ari. Nu se admit suprafețe cu grădini familiale la entitățile cu personalitate 
juridică.” 
 
3. La articolul 7, alineatul (12 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
”(12 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (11), cultivarea plantelor de cânepă Canabis 
sativa L, subspecia sativa  și mac Papaver somniferum L se află sub controlul şi supravegherea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile cu atribuții în inspecții tehnice.” 
 
4. La articolul 12, alineatul (1 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
”(1) Este permisă cultivarea plantelor de cânepă Canabis sativa L, subspecia sativa în vederea 
producerii de tulpini, sămânţă, în  cercetarea agricolă ori pentru producerea de sămânţă 
certificată, numai cu autorizarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti. 
În cazul cultivării plantelor de cânepă și mac în scopul producerii de sămânță certificată vor fi 
respectate prevederile legislației actuale în vigoare. 
Este permisă cultivarea plantelor de mac Papaver somniferum L, pentru obținerea de semințe 
folosite în scop alimentar, numai cu autorizarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti. 
 
5. La articolul 12, după alineatul (1 ), se introduc patru noi alineate, alineatele (11 ) - (14), cu 
următorul cuprins: 
 
”(11 ) Culturile  prevăzute la alin. (1) sunt monitorizate pe tot parcursul perioadei de vegetație.” 
  
(12) Culturile de  plante de cânepă Canabis sativa L, subspecia sativa  cu suprafața maximă de 
15,00 ari pot fi înființate în grădinile familiale, pe teren amplasat în intravilan, producția 
rezultată fiind utilizată exclusiv pentru uz propriu, gospodăresc și tradițional, prin declararea pe 
propria răspundere a suprafeței, producției estimată și realizată aferente fiecărei părți 
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componente a plantei, respectiv tulpină, frunze, inflorescențe, fructe, semințe cât și a 
produselor obținute în urma prelucrării.  
 
 
(13) Prevederile alin. (12) se aplică terenurilor aflate în proprietate, declarația pe propria 
răspundere înlocuiește contractul de valorificare a producției. 
 
 
(14) Nu este permisă autorizarea culturilor de cânepă Canabis sativa L, subspecia sativa şi Mac 
Papaver somniferum L, în spații protejate.” 
 
6. La articolul 12, alineatul (2 ) se abrogă. 
 
7. La articolul 12, alineatele (3 ) și (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
”(3) Furnizorii de seminţe de Canabis sativa L, subspecia sativa şi Mac Papaver somniferum L, au 
obligaţia de a livra seminţele numai către deţinătorii autorizaţiei de cultivare. 
 
(4) Cultivatorii de Canabis sativa L, subspecia sativa şi Mac Papaver somniferum L autorizaţi au 
obligaţia de a însămânţa terenurile deţinute, numai cu seminţe din soiurile înregistrate în 
Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultură din România sau în Cataloagele 
Comune ale Uniunii Europene, produse de operatori economici înregistrați și autorizați de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autoritățile oficiale desemnate.” 
 
8. Articolul 14, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
”Art. 14 
Modalităţile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul şi cererea de autorizaţie 
pentru cultivarea în scopul menționat la art. 12, alin. (1) a plantelor de Canabis sativa L, 
subspecia sativa  şi Mac Papaver somniferum L, se stabilesc prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi şi conform prevederilor legale în vigoare.” 
 
9. La articolul 15, după alineatul (1 ), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
 
”1¹) Desfăşurarea activităţilor de cultivare a plantelor, este interzisă fără autorizaţia eliberată 
de Ministerul Sănătăţii sau a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, conform 
normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.” 
 
10. La articolul 42, alineatul (4 ) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
”(4) Ministerul Sănătăţii colectează, analizează şi comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, în 
vederea centralizării şi transmiterii către organismele internaţionale, toate datele statistice pe 
care le deţin în legătură cu activităţile prevăzute la art. 1, solicitate prin convenţiile 
internaţionale la care România este parte.” 
 
11. La articolul 42, după alineatul (4 ), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 
 
”(5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică Ministerului Sănătății și Agenției 
Naționale Antidrog situația pentru anul în curs a suprafețelor pentru care s-au eliberat 
autorizații de cultivare pentru culturile de cânepă  Canabis sativa L, subspecia sativa  şi Mac 
Papaver somniferum L, precum și suprafețele rămase în cultură și producțiile obținute după 
recoltare.” 
 
12. La articolul 52, alineatul (1), după litera d), se introduc două noi litere, literele e) și f) cu 
următorul cuprins: 
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”e) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), (12), (13), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 
5.000 lei (RON). 
 
f)nerespectarea prevederilor art. 12, alin. (14) reprezintă infracțiune și se sancționează conform 
Codului penal.”  
 
13. În tot cuprinsul Legii, sintagma ”Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale” se 
înlocuiește cu sintagma ”Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”. 

 
 
 
 

PRIM – MINISTRU 
 

Dacian CIOLOȘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


