
Procedura de distrugere a medicamentelor 
stupefiante si psihotrope 

care pot fi continute in trusele de urgenta 
si care au termenul de valabilitate expirat 

 
In respectarea : 
- Legii Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 
 - H.G. Nr. 1915 din 22 decembrie 2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 
ANEXA 8 
la normele metodologice 
 

Preparatele stupefiante şi psihotrope care pot fi conţinute în trusele de prim ajutor 
Tabelul II, Stupefiante (forme injectabile) 

3 Alfentanil 
49 Fentanil 

54 Hidromorfona 
69 Morfina 

98 Remifentanil 
99 Sufentanil 

Tabelul III, Psihotrope (forme injectabile) 
18 Clonazepam 
23 Diazepam 

30 Fenobarbital 
53 Midazolam 
60 Pentazocina 

 
Procedura de distrugere a medicamentelor -stupefiante şi psihotrope- care pot fi conţinute în 

trusele de urgenta si care au termenul de valabilitate expirat 
 
I . Referat intocmit de catre Directorul Medical, prin care se aduce la cunostinta conducerii unitatii faptul 
ca exista medicamente, din categoria sus-numita, a caror termene de valabilitate au expirat, precizandu-se 
denumirea si cantitatea. 
 
II . Solicitare, adresata in scris, Directiei de Sanatate Publica, pentru aprobarea procedurii de distrugere si 
pentru desemnarea unui reprezentant care sa faca parte din comisia de distrugere a acestor medicamente 
cu regim special.  
 
III. Solicitare, adresata in scris, formaţiunii teritoriale a poliţiei antidrog – Serviciul de Combatere a 
Criminalitatii- din cadrul IPJ, pentru aprobarea procedurii de distrugere si pentru desemnarea unui 
reprezentant care sa faca parte din comisia de distrugere a acestor medicamente cu regim special. 
 
IV. Constituirea si numirea, prin act administrativ al managerului general SAJ, a comisiei de distrugere a 
acestor medicamente cu regim special. 
 
V. Distrugerea se consemnează într-un proces-verbal, încheiat în patru exemplare, câte unul pentru 
fiecare membru al comisiei şi un exemplar pentru titularul aprobării de distrugere. 
 
VI. Medicamentele distruse fizic ,sunt ambalate si sigilate intr-un container special destinat deşeurilor 
chimice şi farmaceutice, depozitat in spatiul unitatii, special destinat depozitarii, in vederea transportului 
si eliminarii deşeurilor medicale periculoase. 


