
 
 

  

   
 

PARLAMENTUL  ROMANIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
      Comisia juridică, de disciplină                                      Comisia pentru industrii                 
                    şi imunităţi                                                                       şi servicii 
                      Nr. 31/724/2010                                                            Nr.23/229/2010                       
                                                                                                  Bucureşti,13.02.2013                    
              
                                                                               

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, 
transmis, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii cu nr.PL-x 445 din          
6 septembrie 2010. 

În raport cu  obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
        

 
                          PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE, 
 
                    Bogdan Liviu CIUCĂ                                   Iulian IANCU                                      
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
         Comisia juridică, de disciplină                                                                                  Comisia pentru industrii                                      
                    şi imunităţi                                                                                                                     şi servicii 
                Nr. 31/724/2010                                                                                                            Nr.23/229/2010                                                
                                                                                                                                                       Bucureşti, 13.02.2013                                     
 

RAPORT  COMUN 
asupra 

            proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industriii şi servicii au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, trimis cu adresa nr. PL-x 445 
din                 6 septembrie 2010, înregistrată cu adresa nr.31/724 din 7 septembrie 2010, respectiv 23/229 din 7 septembrie 
2010. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 2 septembrie 2010. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu anumite observaţii şi propuneri, conform avizului 

nr.339 din 31 martie 2010. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin adresa nr. 22/400 din 12 octombrie 2010, a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă. 
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 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 190/2000 
prin care se transpun în legislaţia internă prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi 
pietre preţioase, prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000. 

Prin această reglementare sunt stabilite clar categoriile de produse care nu intră sub incidenţa prevederilor actului 
normativ. Pentru a proteja consumatorii, marca de trasabilitate se aplică alături de marca de titlu, urmând să se aplice obiectelor 
şi bijuteriilor care nu sunt noi şi nu au marcă de garanţie proprie. Astfel, consumatorul trebuie să fie informat dacă 
achiziţionează un bun nou sau vechi, marca constituind un mijloc de informare a acestuia. De asemenea, se menţine gradul de 
protecţie a consumatorilor şi în ceea ce priveşte serviciile prestate de persoanele fizice şi juridice provenind din alte state 
membre ale Uniunii Europene. 

  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă pe parcursul mai 
multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din ziua de 12 februarie 2013, iar  membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii au finalizat dezbaterile în şedinţa din data de 9 octombrie 2012.    

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din partea Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, domnul Marius Alexandru Dunca – vicepreşedinte şi doamna Teodora Ştefan cel Mare - director. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în urma opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii şi de către 
invitaţi, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România , cu amendamentele admise care sunt redate în Anexa la raport.  

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 18 
deputaţi,  respectiv 21 deputaţi din totalul de 27 de membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  
                          

        PREŞEDINTE,                                                                                PREŞEDINTE, 
                                    Bogdan Liviu CIUCĂ                                                                          Iulian IANCU                                                     
 
                                     SECRETAR,       

 Gabriel ANDRONACHE  
                                           SECRETAR, 
                                 Radu Bogdan Ţîmpău 

                                                                                                                                  
                                           
                                               Consilier parlamentar                                                                                Consilier parlamentar,  Consilier parlamentar,                                                     
                                                  Florica Manole                                                                                           Viorica Petraşcu              Ioan Bivolaru                                                
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ANEXA  

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

1.  
 

TITLUL LEGII 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase în România 

 

Nemodificat  

2.  
 

          Art. I. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase în România, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 77 din 29 
ianuarie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.           Art. 2. - În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, termenii şi 
expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
          1.  

         1. La articolul 2, punctul 1 va 
avea următorul cuprins: 
       
 
         “1. a) autorizaţie - actul emis 
de Autoritatea Naţională pentru 

        1. Punctul 1 al articolului 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

Protecţia Consumatorilor, care 
acordă dreptul de a desfăşura 
operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase; 
 

          b) metale platinice - platina, 
ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul 
si iridiul; 
 

      b) marcă - semn convenţional 
aplicat pe un obiect din metal preţios;

       Nemodificat  

        c) marcare - operaţiunea de 
aplicare a unei mărci pe un obiect din 
metal preţios; 

      Nemodificat  

      d) aur financiar - aurul 
achizitionat de persoane fizice ori 
juridice în scopul realizarii unor 
plasamente de valoare. Aurul 
financiar cuprinde aurul sub 
forma de bare, lingouri, plachete, 
având titlul minim de 995/1.000, 
precum si sub forma de monede 
din aur având titlul mai mare sau 
egal cu 900/1.000, cotate pe una 
dintre pietele Uniunii Europene. 
Operatiunile cu aur financiar se 
realizeaza atât prin livrare fizica, 
cât si prin operatiuni în conturi de 
metal pretios sau hârtii de valoare 
exprimate în aur, detinute la 
banci; 

     d) marcă de certificare - semnul 
convenţional care se aplică pe 
obiectele din metale preţioase de 
către Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, ca 
autoritate competentă, înainte de 
punerea pe piaţa naţională a acestora; 

       d) marca de stat – marca 
oficială, protejată prin lege, care se 
aplică pe obiectele din metale 
preţioase de către Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, ca autoritate 
competentă, înainte de punerea pe 
piaţa naţională a acestora; 

Autori: deputaţi, Antal Istvan, 
Toader Mircea şi Comisia juridică. 

       Aliniere la 
legislatia Europeana  
Marcile aplicate pe 
metale pretioase de 
catre autoritatile 
competente din 
statele Membre se 
numesc MARCI DE 
STAT 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

         e) aur monetar - acea parte a 
aurului financiar utilizat ca activ, 
care este detinut cu titlu de 
rezerva oficiala de Banca 
Nationala a României. Aurul 
monetar se prezinta de regula sub 
forma de monede cu titlul minim 
de 900/1.000, lingouri, precum si 
bare standard cu titlul minim de 
995/1.000; 

        e) marcă de garanţie proprie - 
semnul convenţional stabilit şi 
înregistrat la Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor, care 
se aplică pe obiectele din metale 
preţioase de către persoanele fizice 
sau persoanele juridice care pun pe 
piaţa naţională produsul respectiv; 

          e) marca de responsabilitate  - 
marca stabilită şi înregistrată la 
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, care se 
aplică pe obiectele din metale 
preţioase de către operatorii 
economici care pun pe piaţa 
naţională produsul respectiv şi prin 
care aceştia îşi asumă 
responsabilitatea în legătură cu 
eventualele vicii ascunse ale 
obiectului din metal preţios; 
 

Autori: deputaţi, Antal Istvan, 
Toader Mircea şi Comisia juridică. 

Aliniere la legislatia 
Europeana  Marcile 
aplicate pe metale 
pretioase de catre 
Operatorii economici 
care pun pe piata din 
statele Membre se 
numesc Mărci de 
responsabilitate 
 
 
 
 
 

          f)   Abrogat         f) marcă de titlu - semnul 
convenţional, diferit în funcţie de 
titlul metalului preţios, care se aplică 
pe obiectele din metale preţioase; 
 

        Nemodificat  

          g) Abrogat  g) marca de trasabilitate - semnul 
convenţional stabilit şi înregistrat 
la Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, care se 
aplică pe obiectele din metale 
preţioase de către alte categorii de 
comercianţi decât cei care pun pe 
piaţa naţională produsul respectiv 
sau, după caz, de către Autoritatea 

 g) marca de trasabilitate – marca  
stabilită şi înregistrată la 
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, care se 
aplică pe obiectele din metale 
preţioase de către alte categorii de 
operatori economici decât cei care 
pun pe piaţa naţională produsul 
respectiv sau, după caz, de către 

Aliniere la legislatia 
Europeana  
Marcile alpicate pe 
metale pretioase de 
catre Operatorii 
economici, altii decat 
cei care pun pe piata 
din statele Membre, 
se numesc Mărci de 
trasabilitate 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor; 

Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor; 

Autor: deputat Toader Mircea şi 
Comisia juridică. 

        h) Abrogat          h) marcă echivalentă – marca 
naţională a altor state membre
aplicată obiectelor din metale 
preţioase, care au fost analizate de 
către o
autoritate competentă, în 
conformitate cu cerinţele identice sau
echivalente cu cele specificate în 
prevederile actelor normative 
naţionale în vigoare; 

      Nemodificat  

 a) metale preţioase - aurul, 
argintul şi metalele platinice, sub 
orice formă; titlurile minime ale 
metalelor pretioase care sunt 
supuse regimului reglementat prin 
prezenta ordonanta de urgenta 
sunt cele prevăzute în normele de 
aplicare a acesteia; 
 

         i) metale preţioase - aur, argint, 
platină şi paladiu, sub orice formă; 

         i) metale preţioase - aurul, 
argintul, platina şi paladiul, precum 
şi aliajele acestora, sub orice formă; 
 

    Autori: deputaţi Iancu Iulian, 
Toader Mircea şi Comisia juridică. 

 
  

        c) pietre pretioase - 
diamantele, rubinele, safirele, 
smaraldele; regimul pietrelor 
pretioase este aplicabil si perlelor 
naturale si de cultura, precum si 
pietrelor naturale de calitate 

         j) pietre preţioase - diamantele 
naturale, rubinele naturale, safirele 
naturale, smaraldele naturale şi 
perlele naturale sau de cultură; 
 

         Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

gema, a caror lista va fi anexata la 
normele metodologice de aplicare 
a prezentei ordonante  de urgenţă; 
 

         k) punerea pe piaţa naţională – 
acţiunea realizată de producători 
sau comercianţi de a face 
disponibile pe piaţa naţională, pentru 
prima dată, contra cost sau gratuit, 
obiecte din metale preţioase; 
 
 

        k) punerea pe piaţa naţională – 
acţiunea realizată de operatorii 
economici de a face disponibile pe 
piaţa naţională, pentru prima dată, 
contra cost sau gratuit, obiecte din 
metale preţioase; 
 

Autor: deputat Toader Mircea şi 
Comisia juridică. 

 

 

          l) titlu – proporţia de metal 
preţios conţinut de un obiect, 
exprimată în miimi; 
 

       Nemodificat 
 

 

          m) certificat de calitate – 
declaraţia făcută de către un 
producător sau un comerciant 
autorizat, prin care acesta 
informează, pe propria răspundere, 
despre faptul că produsul este în 
conformitate cu cele prescrise sau 
declarate.  

        m) certificatul de calitate – 
declaraţia făcută de către un 
operator economic  autorizat, prin 
care acesta informează, pe propria 
răspundere, despre faptul că produsul 
este în conformitate cu cele prescrise 
sau declarate. 
 
Autor: deputat Toader Mircea şi 

Comisia juridică. 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

           n) certificatul de testare– 
documentul, emis de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, care confirmă  
conţinutul de metal preţios dintr-
un obiect; 
 
Autor: deputat Mate Andras Levente 

şi Comisia juridică. 
 

 

           o) marca falsă – însemnul 
aplicat pe un obiect din metal 
preţios sau din metal comun, 
asemănător unei mărci de stat sau 
unei mărci de 
responsabilitate/trasabilitate.” 
 
Autor: deputat Mate Andras Levente 

şi Comisia juridică. 
 

 

4.        2. operatiuni cu metale si 
pietre pretioase - actele de comert 
si faptele de comert cu metale 
pretioase si pietre pretioase, care 
au ca obiect: 

………………… 

       2. La articolul 2 punctul 2, 
literele f) şi g) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 

     2. La articolul 2 punctul 2, 
literele f)-h) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

 

        f) introducerea în ţară a 
metalelor preţioase şi a pietrelor 
preţioase; 

       f) importul metalelor preţioase 
şi al pietrelor preţioase; 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

      g) scoaterea din ţară a 
metalelor preţioase şi a pietrelor 
preţioase; 

        g) exportul metalelor preţioase 
şi al pietrelor preţioase; 
 

Nemodificat 
 

 

        h) mijlocirea operatiunilor cu 
metale pretioase si pietre 
pretioase; 

………………… 

          h) intermedierea operaţiunilor 
cu metale preţioase şi pietre 
preţioase; 
 

Autor: deputat Toader Mircea şi 
Comisia juridică. 

 

 

5.         k) marcarea metalelor 
preţioase; 
 

      3. La articolul 2 punctul 2, 
litera k) se abrogă. 
 

3. Nemodificat 
 
 

 

6.         3. titlu - proportia de metal 
pretios fin continuta de un 
obiect, exprimata în miimi; 
 

       4. La articolul 2, punctele 3, 4 
şi 7-10 se abrogă. 
 
 

4. Nemodificat 
 

 

        4. autorizatie - actul emis 
de Autoritatea Nationala 
pentru Protectia 
Consumatorilor, care acorda 
dreptul de a desfasura 
operatiuni cu metale pretioase 
si pietre pretioase; 

   

        7. marcarea metalelor 
pretioase - operatiunea de 
atestare a continutului de metal 
pretios fin, prin aplicarea 
marcii de titlu, a marcii de 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

garantie proprie a 
producatorului intern, a 
importatorului si/sau a 
vânzatorului cu amanuntul ori, 
dupa caz, a marcii de 
certificare; 
 

         8. marca de garantie 
proprie - semnul individual 
stabilit si înregistrat la 
Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Consumatorilor, care 
se aplica pe bijuteriile si 
obiectele din metale pretioase 
de catre producatorul intern, 
importator sau vânzatorul cu 
amanuntul; 
 

   

       9. marca titlului - semnul 
conventional, diferit în functie 
de titlul metalului pretios, care 
se aplica pe bijuteriile si 
obiectele din metale pretioase; 
 

   

        10. marca de certificare - 
semnul conventional care se 
aplica pe bijuterii si pe obiectele 
din metale pretioase de catre 
Autoritatea Nationala pentru 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

Protectia Consumatorilor, în 
cazul în care producatorul 
intern, importatorul si/sau 
vânzatorul nu sunt autorizati 
sau nu doresc sa îsi aplice 
marca de garantie proprie, la 
cererea acestora. 
 

7.  
________ 

 

 
________ 

  5. După articolul 2 se introduce 
un nou articol, articolul 21, cu 
următorul cuprins: 
 
       „Art.21.-  Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă nu se aplică: 
 

 
 
 
 

           a) obiectelor confecţionate din 
metale preţioase cu titlu mai mic 
decât titlul minim legal; 

 

Preluarea art.6 alin a) 
– e) din forma 
adoptată de Senat. 

           b) obiectelor confecţionate din 
metale comune acoperite cu metale 
preţioase; 
 

 

            c) obiectelor confecţionate din 
metale preţioase destinate utilizării 
în scop industrial, tehnic, ştiinţific, 
educaţional, medical, de laborator 
şi în alte scopuri similare; 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

           d) obiectelor confecţionate din 
metale preţioase temporar 
introduse pe teritoriul României 
pentru a fi prezentate în cadrul 
expoziţiilor fără vânzare;  
 

 

           e) obiectelor din metale 
preţioase aflate în patrimoniul 
cultural naţional; 
 

 

            f) operaţiunilor financiare 
având ca obiect aur de investiţii 
astfel cum este definit în legislaţia 
naţională în vigoare.” 
                                            

Autor: deputat Iancu Iulian. 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

8.  
 
      Art. 6 Persoanele fizice si 
juridice pot efectua operatiuni de 
vânzare, cumparare si 
tranzactionare cu aur financiar 
numai prin intermediul bancilor 
autorizate de Banca Nationala a 
României sau, dupa caz, printr-o 
banca autorizata pentru astfel de 
operatiuni dintr-un stat membru 
al Uniunii Europene. 
 
 

          5.Articolul 6 va avea 
următorul cuprins:   
         „Art. 6. - Regimul instituit prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă nu se 
aplică: 
         a) obiectelor confecţionate din 
metale preţioase cu titlu mai mic 
decât titlul minim legal; 
         b) obiectelor confecţionate din 
metale comune acoperite cu metale 
preţioase; 
          c) obiectelor confecţionate din 
metale preţioase destinate utilizării în 
scop industrial, tehnic, ştiinţific, 
educaţional, medical, de laborator şi 
în alte scopuri similare; 
        d) obiectelor confecţionate din 
metale preţioase introduse pe 
teritoriul României pentru a fi 
prezentate în cadrul expoziţiilor fără 
vânzare; 
         e) obiectelor din metale 
preţioase aflate în patrimoniul 
cultural naţional.” 
 

       6. Articolul 6 se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 

 
 
 

Prin adresa BNR nr. 
XVIII/6383/14.12.10 se  
solicită abrogarea 
articolului 6 din 
OUG190/2003 intrucat 
stabileste o restrictie 
care se impune a fi 
eliminata potrivit 
Directivei 2006/123/CE 
a Parlamentului 
European si a 
Consiliului privind 
serviciile in cadrul 
Pietei Interne. 
 
 
 

9.           Art.7 Operatiunile cu aur 
monetar se efectueaza în 
exclusivitate de Banca Nationala 
a României, conform statutului 

         6. Articolul 7 va avea 
următorul cuprins: 
 
        „Art. 7. - (1) Operatorii cu 

       7. Articolul 7 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 7. - (1) Operatorii economici 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

sau de functionare. metale preţioase şi pietre preţioase au 
obligaţia de a informa consumatorii 
corect, complet şi precis cu privire la 
natura şi caracteristicile obiectelor pe 
care le comercializează.  
 
         (2) Pot fi comercializate numai 
obiectele din metale preţioase şi 
pietrele preţioase însoţite de un 
certificat de calitate sau un document 
similar, care să ateste natura şi 
caracteristicile obiectelor 
comercializate; 
 
         (3) Modul de informare cu 
privire la metalele preţioase şi 
pietrele preţioase comercializate se 
stabileşte prin normele de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

care comercializează obiecte din  
metale preţioase şi pietre preţioase au 
obligaţia de a informa consumatorii 
corect, complet şi precis cu privire la 
natura şi caracteristicile obiectelor pe 
care le comercializează.  
        (2) Pot fi comercializate numai 
obiectele din metale preţioase şi 
pietrele preţioase însoţite de un 
certificat de calitate sau un document 
similar, care să ateste natura şi 
caracteristicile obiectelor 
comercializate. 
 
        (3) Modul de informare cu 
privire la obiectele din metale 
preţioase şi pietre preţioase 
comercializate se stabileşte prin 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
 

Autor: deputat Iancu Iulian şi 
Comisia juridică. 

 
10.          Art. 8 (1) Operatiunile cu 

metale pretioase si pietre 
pretioase, prevazute la art. 2 pct. 
2, se pot efectua de catre 
persoanele fizice sau juridice 

          7. După  alineatul (3) al 
articolului 8 se introduc trei 
alineate, alin.(4) – (6), cu 
următorul cuprins: 
 

         8. Articolul 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
       „Art. 8. - (1) Operaţiunile cu 
metale preţioase şi pietre preţioase, 
prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

numai în baza autorizatiei 
eliberate de catre Autoritatea 
Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor pe perioada 
nedeterminata, vizata anual de 
catre aceasta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

efectua de către operatorii 
economici autorizaţi numai în baza 
autorizaţiei eliberate de către 
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor pe perioadă 
nedeterminată, vizată anual de către 
aceasta. 

 
 
 
 
 
 
 

        (2) Nu sunt supuse regimului 
autorizarii operatiunile prevazute 
la art. 2 pct. 2 daca acestea se 
efectueaza pentru nevoile proprii 
ale persoanei fizice sau juridice 
si daca nu se urmareste obtinerea 
unui profit. 

        (2) Nu sunt supuse regimului 
autorizării operaţiunile prevăzute la 
art. 2 pct. 2 dacă acestea se 
efectuează pentru nevoile proprii ale 
operatorului economic sau dacă nu 
se urmăreşte obţinerea unui profit. 

 

          (3) Pentru eliberarea 
autorizatiei se percepe taxa 
stabilita de catre Autoritatea 
Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor, iar conditiile de 
autorizare vor fi stabilite prin 
normele metodologice de aplicare 
a prezentei ordonante de urgenta. 
 

         (3) Pentru eliberarea autorizaţiei 
se percepe taxa stabilită de către 
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, iar 
condiţiile de autorizare vor fi stabilite 
prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

 

         (4) Nu se supun autorizării de 
către Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor furnizorii 
de servicii specializate pentru 
efectuarea operaţiunilor cu metale şi 

        (4) Nu se supun autorizării de 
către Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor operatorii 
economici autorizaţi pentru 
efectuarea operaţiunilor cu metale 

S-a corelat cu art. 12 
alin. (4) prin 
inlocuirea sintagmei 
„origine sau de 
provenienţă.” cu 
„stabilire” termen 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

pietre preţioase din statele membre 
ale Uniunii Europene şi din Spaţiul 
Economic European care au fost 
supuşi unei astfel de condiţii în statul 
de origine sau de provenienţă. 
 
 

preţioase şi pietre preţioase din 
statele membre ale Uniunii Europene 
şi din Spaţiul Economic European 
care au fost supuşi unei astfel de 
condiţii în statul de stabilire. 
 

definit de Directiva 
123. 
 

            (5) Persoanele fizice şi 
persoanele juridice prevăzute la 
alin. (4) sunt obligate, în condiţiile 
reglementate prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă ca, înaintea 
începerii efectuării de operaţiuni cu 
metale preţioase şi pietre preţioase pe 
teritoriul României, să notifice acest 
fapt Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor şi să facă 
dovada că sunt abilitate să efectueze 
asemenea operaţiuni în statul de 
origine sau de provenienţă, potrivit 
legii lor naţionale. 
 

        (5) Operatorii economici 
prevăzuţi la alin. (4) sunt obligaţi, 
în condiţiile reglementate prin 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă ca, 
înaintea începerii efectuării de 
operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase pe teritoriul 
României, să notifice acest fapt 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi să facă dovada că 
sunt autorizati să efectueze 
asemenea operaţiuni în statul 
stabilire, potrivit legii lor naţionale. 

S-a corelat cu art. 12 
alin. (4) prin 
inlocuirea sintagmei 
„origine sau de 
provenienţă.” cu 
„stabilire” termen 
definit de Directiva 
123. 
 

           (6) Persoanele fizice şi 
persoanele juridice autorizate sunt 
obligate ca, în cazul în care intervin 
modificări cu privire la 
nume/denumire, adresă/sediu social 
şi la celelalte locuri de desfăşurare a 

         (6) Operatorii economici 
autorizaţi, precum şi cei prevăzuţi 
la alin. (4) sunt obligaţi ca, în cazul 
în care intervin modificări cu privire 
la numele/denumirea, adresa/sediul 
social şi la celelalte locuri de 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

operaţiunilor cu metale preţioase şi 
pietre preţioase, să le comunice în 
scris Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, în termen 
de 10 zile de la data producerii lor. 
 

desfăşurare a operaţiunilor cu metale 
preţioase şi pietre preţioase, să le 
notifice în scris Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor în 
termen de 10 zile de la data 
producerii lor. 
 
Autori: deputaţi Toader Mircea, Mate 
Andras Levente şi Comisia juridică. 

 
           (7) Scopul vizării anuale 

prevăzute la alin. (1) este 
verificarea menţinerii condiţiilor 
de autorizare.” 

 
Autor: deputat Iancu Iulian şi 

Comisia juridică. 
 

 

11.           Art.9 Persoanele fizice si 
juridice autorizate sa efectueze 
operatiuni cu metale pretioase si 
pietre pretioase au obligatia sa 
asigure evidenta stricta a acestora, 
potrivit normelor metodologice 
emise în aplicarea prezentei 
ordonante de urgenta. 

 
 
 
 
 

________ 

         9. Articolul 9 se modifică si va 
avea următorul cuprins: 
          „Art.9. -  Operatorii economici 
autorizaţi să efectueze operaţiuni cu 
metale preţioase şi pietre preţioase, 
precum şi cei prevăzuţi la art. 8 
alin. (4) au obligaţia să asigure 
evidenţa strictă a acestora, potrivit 
normelor metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

Autori: deputaţii Iancu Iulian, 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

Toader Mircea şi Comisia juridică. 
 

12.          
 
       Art.10.- Persoanele fizice si 
juridice mentionate la art. 9 au 
obligatia sa puna la dispozitie 
organelor abilitate toate 
documentele si evidentele 
solicitate de acestea. 

 
 
 

__________ 

       10. Articolul 10 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
       „Art.10. - Operatorii economici 
autorizaţi mentionaţi la art. 9 au 
obligaţia să pună la dispoziţie 
organelor abilitate toate documentele 
şi evidenţele solicitate de acestea 
care sunt în legătură cu 
operaţiunile autorizate 
desfăşurate.” 
 

        Autori: deputaţi Iancu Iulian, 
Toader Mircea şi Comisia juridică. 

 

 

13.             Art. 12.  
 
 
           (1) În vederea prevenirii 
unor acte de comerţ sau fapte de 
comerţ ilicite, metalele preţioase 
trebuie să fie marcate înainte de 
comercializare sau, după caz, 
înainte de expunerea spre 
comercializare. 

 8. Articolul 12 va avea următorul 
cuprins: 
 
       „Art. l2.  (l) Marcarea are ca 
scop certificarea faptului că obiectele 
din metale preţioase au conţinutul de 
metal preţios corespunzător mărcii de 
titlu care se aplică şi identificarea 
persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice care au aplicat mărcile. 

     11. Articolul 12 se modifica si va 
avea următorul cuprins: 
„Art. l2. - (l) Marcarea are ca scop 
certificarea faptului că obiectele din 
metale preţioase au conţinutul de 
metal preţios corespunzător mărcii de 
titlu care se aplică şi identificarea 
operatorilor economici autorizaţi 
care au aplicat mărcile. 
         Autori:  deputaţi Toader Mircea, 

Mate Andras Levente şi Comisia 
juridică. 
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crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

 
            (2) Anterior marcării, 

metalele preţioase trebuie să fie 
supuse unei analize fizice sau 
chimice, în vederea stabilirii 
titlului acestora. 

           (2) Titlurile legale în 
România, exprimate în miimi, care 
se aplică obiectelor din metale 
preţioase, sunt următoarele: 
a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 
833;      900; 916 şi 999; 
 b) pentru argint: 750; 800; 875; 
916; 925 şi 999; 
 c) pentru platină: 950; 
 d) pentru paladiu: 950. 
 

Nemodificat  

         (3) Procedurile de analiză şi 
marcare vor fi stabilite prin 
normele metodologice de aplicare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. 

        (3) Pe teritoriul României pot fi 
comercializate sau expuse spre 
comercializare doar obiectele din 
metale preţioase care au aplicate 
marca de titlu, marca de garanţie 
proprie a operatorului cu metale 
preţioase care pune pe piaţă şi 
marca de certificare. 

        (3) Pe teritoriul României pot fi 
puse pe piaţă doar obiectele din 
metale preţioase care au aplicate 
marca de titlu, marca de 
responsabilitate/marca de 
trasabilitate şi marca de stat. 
 

           Autori: deputaţi Toader 
Mircea, Mate Andras Levente, Antal 

Istvan şi Comisia juridică. 
 

 

  
__________ 

 

(4) Sunt recunoscute pe teritoriul 
României mărcile de garanţie 
proprie dintr-un alt stat membru, 
dacă se face dovada înregistrării 
oficiale a acestora în statul membru 
de origine. 

 (4) Sunt recunoscute pe teritoriul 
României mărcile de 
responsabilitate dintr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene şi 
din Spaţiul Economic European, 
dacă operatorul economic respectiv 

 
 
 
 
S-a corelat cu art. 8 
alin. (4) prin 
inlocuirea sintagmei 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

face dovada înregistrării oficiale a 
acestora la autoritatea competentă 
din statul membru de stabilire. 
 
          Autori: deputaţi Toader Mircea, 

Antal Istvan şi Comisia juridică. 
 

„origine sau de 
provenienţă.” cu 
„stabilire” termen 
definit de Directiva 
123. 

  
 
 

__________ 

         (5) Obiectele care provin din 
activitatea de amanet şi consignaţie, 
precum şi cele provenite din 
confiscări sau care sunt trecute în 
orice alt mod în proprietatea privată a 
statului pot fi comercializate sau 
expuse spre comercializare dacă au 
aplicată, alături de marca de 
certificare, marca de trasabilitate. 

        (5) Obiectele din metale 
preţioase care provin din activitatea 
de amanet şi consignaţie, precum şi 
cele provenite din confiscări sau care 
sunt trecute în orice alt mod legal în 
proprietatea privată a statului pot fi 
comercializate sau expuse spre 
comercializare dacă au aplicată de 
către operatorii economici 
respectivi sau de către Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor  alături de marca 
de stat, marca de trasabilitate. 
 
         Autor: deputat  Iancu Iulian şi 

Comisia juridică. 

 

  
 

 

        (6) Pentru obiectele 
confecţionate din metale preţioase, 
provenite din confiscări sau care sunt 
trecute în orice alt mod în 
proprietatea privată a statului, marca 
de trasabilitate se aplică de către 

          (6) Pentru obiectele din metale 
preţioase, provenite din confiscări 
sau care sunt trecute în orice alt mod 
legal în proprietatea privată a 
statului, marca de trasabilitate se 
aplică de către Autoritatea Naţională 
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crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

pentru Protecţia Consumatorilor. 
 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
  

 
__________ 

        (7) Pot fi comercializate pe 
teritoriul României obiecte 
confecţionate din metale preţioase 
dacă poartă deja o marcă echivalentă 
cu marca de certificare, aplicată de 
o autoritate competentă dintr-un alt 
stat membru. 

         (7) Pot fi comercializate pe 
teritoriul României obiecte  din 
metale preţioase dacă acestea au 
aplicată marca de titlu, marca de 
responsabilitate şi o marcă 
echivalentă cu marca de stat, 
aplicată de o autoritate competentă 
dintr-un alt stat membru al 
Uniunii Europene şi din Spaţiul 
Economic European. 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 

 

  
___________ 

 
 
 
 
 

___________ 

       (8) Procedura de echivalare cu 
marca de certificare se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor.” 
 
 
 

__________ 
 
 

       (8) Procedura de echivalare cu 
marca de stat se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor. 
 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
         (9) Prin excepţie de la alin. 
(3), obiectele din metale preţioase 
care nu pot fi marcate cu marca de 
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crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

titlu, marca de 
responsabilitate/marca de 
trasabilitate şi marca de stat pot fi 
comercializate dacă au aplicată 
marca de responsabilitate/marca 
de trasabilitate şi marca de stat sau 
însoţite de certificatul de testare. 
 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
       (10) Sunt exceptate de la 
marcare: 
     a) obiectele din argint în 
greutate de până la 2,00 grame;  
     b) obiectele din paladiu în 
greutate de până la 2,00 grame;  
     c) obiectele din aur în greutate 
de până la 1,00 gram; 
     d) obiectele din platină în 
greutate de până la 1,00 gram;  
     e) fragmentele de obiecte din 
metale preţioase; 
     f) monedele, medaliile şi 
plachetele din metale preţioase; 
     g) lingourile din metale 
preţioase;  
     h) metalele preţioase sub formă 
de materii prime; 
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crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

 
 
 
 

__________ 
 
 
 

     i) obiectele confecţionate din 
metale preţioase destinate 
exportului.  

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
         (11) La solicitarea 
operatorilor economici pentru 
obiectele enumerate la alin. (10), se 
pot elibera certificate de testare 
sau rapoarte de încercare. 
 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
        (12) Obiectele din metale 
preţioase produse pentru piaţa 
internă, precum şi obiectele din 
metale preţioase introduse pe 
teritoriul României pentru a fi 
vândute, vor fi prezentate la  
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor  pentru 
a fi marcate în termen de 
maximum 30 de zile de la data 
înregistrării acestora în gestiune 
împreună cu documentele de 
provenienţă.” 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

Comisia juridică. 
14.  

 
Art. 13. Controlul marcării 
metalelor preţioase se va efectua 
de către personalul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor abilitat în acest 
sens, potrivit dispoziţiilor legale 
în vigoare 

        9. Articolul 13 va avea 
următorul cuprins: 
Art. 13.  (1) Anterior marcării, 
metalele preţioase trebuie să fie 
supuse unei analize fizice sau 
chimice, în vederea stabilirii titlului 
acestora. 
 
 
 
(2) La stabilirea titlului metalelor 
preţioase nu se admit toleranţe 
negative. 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 
 
 
 

 
 

         12. Articolul 13 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
„Art. 13. - (1) Anterior aplicării 
mărcii de stat, metalele preţioase 
trebuie să fie supuse unei analize 
fizice sau chimice, în vederea 
stabilirii titlului acestora. 
 

 Autor: deputat Iancu Iulian şi 
Comisia juridică. 

 
Nemodificat 
 
        (3) Analiza şi marcarea 
obiectelor din metale preţioase se 
efectuează în maximum 15 zile 
lucrătoare de la data preluării 
acestora. 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
        (4) La cererea operatorilor 
economici, termenul prevăzut la 
alin. (3) poate fi redus la maximum 
5 zile lucrătoare, cu achitarea unui 
tarif de urgenţă. 
 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
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Text 
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_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (3) Procedurile de analiză şi 
marcare se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor.” 

Comisia juridică. 
     (5) Dacă în urma analizelor 
fizice sau chimice se constată 
neconformităţi, operatorul 
economic va fi notificat cu privire 
la acest aspect, putând opta fie 
pentru analize suplimentare, fie 
pentru retragerea obiectelor în 
vederea remedierii 
neconformităţilor. 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
         (6) În cazul solicitării de 
analize suplimentare, termenul de 
analiză si marcare a obiectelor se 
poate prelungi cu până la 5 zile 
lucrătoare, începând cu data 
solicitării. 
 

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Comisia juridică. 

 
            (7) Procedurile de analiză şi 
marcare se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor. 

Autor: Comisia pentru industrii şi 

 
 
 
 
 
 



 
 

 26

Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 
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adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

servicii şi Comisia juridică. 
15.              

 
 
 
 
    Art. 14 (1) În desfasurarea 
activitatii sale Autoritatea 
Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor este singura 
institutie în masura ca, pe 
teritoriul României: 
           a) sa emita norme interne 
de lucru si sa stabileasca tarifele 
pentru activitatile de analiza, 
marcare si expertizare pe care le 
efectueaza; 
           
 
 
 
 
     b) sa stabileasca marcile 
utilizate pentru marcarea 
metalelor pretioase; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 

        13. La articolul 14, partea 
introductivă şi literele a) şi b) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
         „Art. 14. - În desfăşurarea 
activităţii sale, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor este 
singura instituţie în măsură ca, pe 
teritoriul României: 
 
         a) să emită norme interne de 
lucru şi să stabilească taxele şi 
tarifele pentru activităţile de 
înregistrare, autorizare, vizare, 
analiză, marcare şi expertizare pe 
care le efectuează în conformitate 
cu normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă; 
 
          b) să stabilească şi  să
înregistreze mărcile utilizate pentru
marcarea metalelor preţioase”; 
 

Autor: deputat Iancu Iulian şi 
Comisia juridică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţie ANPC: 
Pentru activităţile de 
înregistrare, 
autorizare, vizare se 
percep taxe iar 
pentru analiză, 
marcare şi expertizare 
se percep tarife.  

16. ___________ ___________       14. La articolul 14, după litera 
b) se introduce o nouă literă, litera 
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O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

d), cu următorul cuprins: 
 
    „d) să stabilească procedura şi
condiţiile de agreere a
laboratoarelor în vederea aplicării
mărcii de stat în conformitate cu
normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

17.             
 
 
         Art. 15. (1) Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor îşi exercită 
drepturile şi obligaţiile specifice 
activităţilor de analiză, marcare, 
expertizare şi autorizare printr-o 
structură organizatorică ale 
cărei organizare şi funcţionare 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
(2) Sursele de finanţare se vor 
asigura din venituri realizate 
din activitatea proprie. 

          10. Articolul 15 va avea 
următorul cuprins: 
 
         „Art. 15. Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor îşi 
exercită drepturile şi obligaţiile 
specifice activităţilor de analiză, 
marcare, expertizare şi autorizare, în 
calitate de autoritate competentă pe 
teritoriul României.” 
 

 
_________ 

 

    15. Articolul 15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
        „Art. 15. - Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor îşi exercită drepturile 
şi obligaţiile specifice activităţilor de 
analiză, marcare, expertizare, 
înregistrare, vizare şi autorizare, în 
calitate de autoritate competentă pe 
teritoriul României.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  
 

 
 

       16. Articolul 17 se modifică şi  
va avea următorul cuprins: 
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            Art. 17 (1) Falsificarea în 
orice mod a marcilor de titlu, a 
marcilor de garantie proprie 
sau a marcilor de certificare 
constituie infractiune si se 
pedepseste cu închisoare de la 6 
luni la 5 ani. 
            (2) Folosirea marcilor de 
titlu, a marcilor de garantie 
proprie sau a marcilor de 
certificare false ori folosirea 
unor marci neînregistrate 
constituie infractiune si se 
pedepseste cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani. 
          (3) Bunurile care au 
aplicata o marca falsa sau 
falsificata se confisca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
 

        „Art. 17. - (1) Falsificarea în 
orice mod a mărcilor de 
responsabilitate, a mărcilor de 
trasabilitate sau a mărcilor  de stat 
constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 
           (2) Folosirea mărcilor de 
responsabilitate, a mărcilor de 
trasabilitate sau a mărcilor de stat 
false ori folosirea unor mărci 
neînregistrate constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani. 
         (3) Obiectele din metale 
preţioase supuse comercializării 
care nu sunt marcate, au aplicată o 
marcă falsă sau falsificată se 
confiscă.”  
 

Autori: deputaţi Iancu Iulian,  
Antal Istvan. 

 

19.   
 
 
            Art.18. Desfăşurarea fără 
autorizaţie a operaţiunilor cu 
metale preţioase şi pietre 
preţioase constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de 

 11. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins:      
 
          „Art. 18.  (1) Nerespectarea 
prevederilor art. 8 alin. (l) şi alin.(5) 
constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 
de lei la 10.000 de lei, precum şi cu 

   17. Articolul 18 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 18. - (1) Nerespectarea 
prevederilor art. 8 alin. (l) şi (5), ale 
art. 9 şi ale art. 12 alin (12)  
constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 
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la 5.000 lei la 10.000 lei, precum 
şi cu confiscarea bunurilor ce fac 
obiectul contravenţiei. 

confiscarea bunurilor ce fac obiectul 
contravenţiei. 
 
 
          (2) Nerespectarea prevederilor 
art.8 alin.(6) constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 
3.000 de lei la 6.000 de lei. 
 
          (3) Nerespectarea prevederilor 
art. 7 alin. (l) şi (2) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 de lei la 10.000 
de lei.” 

lei la 10.000 lei, precum şi cu 
confiscarea bunurilor ce fac obiectul 
contravenţiei. 
 
         (2) Nerespectarea prevederilor  
art. 8 alin. (6) şi art. 10 constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei. 
 
       (3) Nerespectarea prevederilor 
art. 7 alin. (l) şi (2) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei la 10.000  
lei.” 
 

Autor: deputat Iancu Iulian şi 
Comisia juridică. 

 
 (4) Prin derogare de la 

prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernuui nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
nerespectarea procedurii şi 
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Text 
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Amendamente 
admise 
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condiţiilor de agreere de către 
laboratoarele care aplică marca de 
stat se sancţionează cu amendă de 
la 45.000 la 450.000 lei şi 
închiderea activităţii acestora pe o 
perioadă de 6 luni.” 

Autor: Comisia juridică. 
20.   

 
        Art. 20. Contravenţiile 
prevăzute la art. 18 şi 19 se 
constată şi se sancţionează de 
personalul împuternicit în acest 
sens, după caz, de către 
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, Banca 
Naţională a României, 
Ministerul Finanţelor Publice sau 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, potrivit atribuţiilor ce 
le revin în conformitate cu 
prevederile legale. 

12. Articolul 20 va avea următorul 
cuprins: 
       „Art. 20. Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la art. 18 şi 
19 se fac de către personalul 
împuternicit al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, al 
Ministerului Finanţelor Publice sau 
de agenţi şi ofiţeri din cadrul 
Poliţiei Române şi Politiei de 
Frontieră Române.” 
 

18. Articolul 20 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
         „Art. 20. - Contravenţiile 
prevăzute la art. 18 şi 19 se constată 
şi se sancţionează de personalul 
împuternicit al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, al 
Ministerului Finanţelor Publice şi/sau 
al Ministerului Afacerilor Interne, 
potrivit atribuţiilor ce le revin în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.” 
 

        Autori: deputaţi Iancu Iulian, 
Mate Andras Levente şi Comisia 

juridică. 
 

 

21.  
 
 
 

          13.Articolul 22 va avea 
următorul cuprins: 
 

     19. Articolul 22 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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         Art.22. (1) Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor poate suspenda, 
pe o perioadă cuprinsă între o 
lună şi 6 luni, autorizaţia pentru 
efectuarea de operaţiuni cu 
metale preţioase şi pietre 
preţioase, în cazul încălcării 
prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (2) În cazul nerespectării 
ordinului sau a deciziei de 

         „Art. 22. - (1) În caz de 
încălcare a prevederilor legale 
privind regimul metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor poate retrage sau, 
după caz, poate suspenda, pe o 
perioadă cuprinsă între o lună şi 6 
luni, autorizaţia pentru efectuarea de 
operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase, şi poate să dispună 
interzicerea efectuării de operaţiuni 
cu metale preţioase şi pietre preţioase 
pe teritoriul României de către 
persoanele prevăzute la art. 8 
alin.(4), cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 49/2009 privind libertatea de 
stabilire a prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii în 
România.  
 
 
 
 
 
 
         (2) Împotriva 

         „Art. 22. - (1) În caz de 
încălcare a prevederilor legale 
privind regimul metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor poate retrage sau, 
după caz, poate suspenda, pe o 
perioadă cuprinsă între o lună şi 6 
luni, autorizaţia pentru efectuarea de 
operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase şi poate să dispună 
interzicerea efectuării de operaţiuni 
cu metale preţioase şi pietre preţioase 
pe teritoriul României de către 
operatorii economici  autorizaţi, 
prevăzuţi la art. 8  alin.(4),  cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 
privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi libertatea 
de a furniza servicii în România, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
68/2010.” 

Autori: deputat Iancu Iulian şi 
Comisia juridică. 

 
 
Nemodificat 
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suspendare, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor poate dispune 
retragerea autorizaţiei. 
         
 
           (3) Situaţiile în care se 
poate dispune suspendarea ori 
retragerea autorizaţiei, precum 
şi procedura de reautorizare 
pentru efectuarea de operaţiuni cu 
metale preţioase şi cu pietre 
preţioase vor fi stabilite prin 
normele metodologice de aplicare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
 
 
      (4) Împotriva ordinului sau, 
după caz, a deciziei de 
suspendare ori de retragere a 
autorizaţiei se poate formula 
contestaţie, în termenele şi în 
condiţiile prevăzute de lege. 

ordinului/deciziei de suspendare 
ori de retragere a autorizaţiei sau, 
după caz, a ordinului/deciziei de 
interzicere a efectuării de 
operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase, se poate formula 
contestaţie în termenele şi 
condiţiile prevăzute de lege.” 
 

 
------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         (3) Situaţiile în care se pot 
dispune măsurile prevăzute  la 
alin. (1), precum şi procedura de 
reautorizare pentru efectuarea de 
operaţiuni cu metale preţioase şi cu 
pietre preţioase vor fi stabilite prin 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
 

Autor: deputat Iancu Iulian şi 
Comisia juridică. 

 
 

22. 
 
 

 
 
 

14. La articolul 23, alineatul (2) se 
abrogă. 
 

20. Articolul 23 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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          Art. 23 (1) În situaţia în 
care autorizaţia a fost retrasă, cel 
care o deţinea are obligaţia ca, în 
termen de 30 de zile de la 
comunicare, să lichideze stocul de 
obiecte şi bijuterii din metale 
preţioase, precum şi stocul de 
pietre preţioase, existente la data 
retragerii autorizaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (2) În cazul suspendării 
autorizaţiei cel care o deţinea nu 
mai are dreptul să efectueze 
operaţiuni cu metale preţioase sau 
cu pietre preţioase pentru care a 
fost autorizat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Art. 23. - (1) În situaţia în 
care autorizaţia a fost retrasă sau a 
fost dispusă interzicerea efectuării 
de operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase pe teritoriul 
României de către operatorii 
economici prevăzuţi la art. 8  alin. 
(4), operatorii economici în cauză 
au obligaţia ca, în termen de 30 de 
zile de la comunicare, să lichideze 
stocul de obiecte şi bijuterii din 
metale preţioase, precum şi stocul de 
pietre preţioase, existente la data 
retragerii autorizaţiei sau, după caz, 
a interzicerii efectuării de 
operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase pe teritoriul 
României. 
 
          Autor:  Comisia pentru industrii 

şi servicii şi Comisia juridică. 
 

        (2) În cazul suspendării 
autorizaţiei cel care o deţinea nu mai 
are dreptul să efectueze operaţiuni cu 
metale preţioase sau cu pietre 
preţioase pentru care a fost autorizat 
până când face dovada că au 
încetat cauzele suspendării.” 
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Autor: deputat Iancu Iulian şi 

Comisia juridică. 
23.          

          Art. 25 
 
 (3) Valorificarea metalelor 
preţioase şi a pietrelor preţioase 
prevăzute la alin. (1) se face 
potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

     21. Alineatul (3) al articolului 25 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
         „(3) Obiectele din metale 
preţioase  şi pietre preţioase 
provenite din confiscări sau care 
sunt trecute în orice alt mod legal 
în proprietatea privată a statului 
vor fi valorificate potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare.” 
 

Autor: deputat Iancu Iulian şi 
Comisia juridică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  
 
 
 

_____________ 

       15. După articolul 27 se 
introduce un nou articol, art.271, cu 
următorul cuprins: 
 
        „Art.271 Prevederile prezentei 
legi se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2009.” 

       22. După articolul 27 se 
introduce un nou articol, articolul 
271, cu următorul cuprins: 
 
     „Art. 271. - Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se completează 
cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 49/2009, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 68/2010.” 

 
 Autor: deputat Iancu Iulian şi 

 
 
 
 
 
Corecturi de 
corelare  şi 
tehnică 
legislativă. 
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Comisia juridică. 
 

25.           16. După articolul 29 se 
introduce următoarea menţiune 
privind transpunerea normelor 
comunitare: 
        „Prezenta lege transpune 
prevederile Directivei nr. 
2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieţei interne, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr. L 376 din 27 decembrie 2006.” 

Art. II.- „Prezenta lege transpune 
prevederile Directivei nr. 
2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieţei interne, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr. L 376 din 27 decembrie 2006.” 
 

Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii şi Comisia juridică. 

 

 

26.          Art. II.- (l) Obiectele din metale 
care sunt marcate numai cu marca de 
garanţie proprie înregistrată şi 
amprentată la Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor, 
alături de marca de titlu, pot fi 
comercializate încă 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

        Art. III. - (l) Obiectele din 
metale preţioase care sunt marcate 
numai cu marca de garanţie proprie 
stabilită şi înregistrată la 
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, alături de 
marca de titlu, pot fi comercializate 
încă 12 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii. 

 

Conform art.2, pct.1, 
lit.e) nu este 
prevăzută 
amprentarea la ANPC 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (2) Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor va 
înainta Guvernului, spre aprobare, în 

(2) Pe o perioadă de 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, marca de stat se poate aplica 

Corecturi de 
corelare  
şi tehnică 
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termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase din România, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

şi pe obiectele din metale preţioase 
alături de marca de garanţie 
proprie şi/sau  de marca de  titlu. 
 
Autori: deputat Mate Andras Levente 

şi Comisia juridică. 
 
 

legislativă 

            (3) În termen de  120  de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor va supune spre 
aprobare Guvernului modificarea 
şi completarea  Normelor 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 
privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.344/2003, cu 
modificările ulterioare, conform 
modificărilor şi completărilor 
dispuse de prezenta lege. Normele 
metodologice astfel modificate şi 
completate se vor republica, 
dându-se textelor o nouă 
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numerotare. 
Autor: deputat  Iancu Iulian   

şi Comisia juridică 
27.   (3) Obiectele din metale preţioase 

care poartă deja o marcă aplicată de o 
autoritate publică română începând 
cu anul 1906 se consideră legal 
marcate şi pot fi comercializate. 

(4) Obiectele din metale preţioase 
care poartă deja o marcă aplicată de o 
autoritate publică română începând 
cu anul 1906 se consideră legal 
marcate şi pot fi comercializate. 
 
Autori: deputat Mate Andras Levente 

şi Comisia juridică. 

 
 
 
 
 

28.   
 

__________ 

       Art. IV. – (1) Poansoanele cu 
mărci de garanţie proprie se predau 
la Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor în termen 
de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului 
privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.344/2003, cu modificările ulterioare, 
conform modificărilor şi 
completărilor dispuse de prezenta 
lege.  
 
         (2) Nerespectarea prevederilor 
alin. (1) constituie contravenţie şi se 
sancţionează potrivit dispoziţiilor 
art.18 alin.(2) din  Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, 
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Nr. 
crt. 

 

Text 
O.U.G. nr.190/2000, republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
admise 

Motivare 

republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum 
aceasta a fost modificată şi 
completată prin prezenta lege, cu 
respectarea dispoziţiilor art.20 şi 21 
din acelaşi act normativ. 
 
Autor: Comisia juridică şi Comisia 

pentru industrii. 
 

29.  Art. III - Prezenta lege intră în 
vigoare la 15 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Nemodificat, devine art. V  

30.  Art. IV - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase în România, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.77 din 29 
ianuarie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege se va republica, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

Nemodificat, devine art. VI 
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