LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor
acestora si pietrelor pretioase in Romania
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art.І. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind
regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in
Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea І, nr. 77 din
29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANTA DE URGENTA
privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in
Romania”

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“ Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul
metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania.”
3. La articolul 2, literele a)-c) ale punctului 1 vor avea urmatorul
cuprins:
“a) metale pretioase – aurul, argintul si metalele platinice, sub orice
forma; titlurile minime ale metalelor pretioase care sunt supuse regimului
reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta sunt cele prevazute in
normele de aplicare a acesteia;

b) metale platinice – platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul si
iridiul;
c) pietre pretioase – diamantele, rubinele, safirele, smaraldele;
regimul metalelor pretioase este aplicabil si perlelor naturale si de cultura,
precum si pietrelor naturale de calitate gema, a caror lista va fi anexata la
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;”.
4. La articolul 2, literele f)- h) ale punctului 1 se abroga.
5. La articolul 2, punctele 2- 4 vor avea urmatorul cuprins:
“2. operatiuni cu metale si pietre pretioase – actele de comert si
faptele de comert cu metale pretioase si pietre pretioase, care au ca obiect:
a) producerea metalelor pretioase;
b) prelucrarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
c) vanzarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
d) cumpararea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
e) pastrarea in depozit a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase
pentru cauza de comert;
f) introducerea in tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
g) scoaterea din tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
h) mijlocirea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase;
i) transportul de metale pretioase si pietre pretioase, cu exceptia
transportului efectuat in tranzit vamal;
j) prestari de servicii care au ca obiect metale pretioase si pietre
pretioase;
k) marcarea metalelor pretioase;
l) alte acte ce comert si fapte de comert care au ca obiect metale
pretioase si pietre pretioase;

3. titlu – proportia de metal pretios fin continuta de un obiect,
exprimata in miimi;
4. autorizatie – actul emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfasura operatiuni cu metale
pretioase si pietre pretioase;”.
6. La articolul 2, punctele 5 si 6 se abroga.
7. La articolul 2, punctele 7- 10 vor avea urmatorul cuprins:
“7. marcarea metalelor pretioase – operatiunea de atestare a
continutului de metal pretios fin, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de
garantie proprie a conducatorului intern, a importatorului si/sau a
vanzatorului cu amanuntul ori, dupa caz, a marcii de certificare;
8. marca de garantie proprie – semnul individual stabilit si inregistrat
la Autoritatea Nationala pntru Protectia Consumatorilor, care se aplica pe
bijuteriile si obiectele din metale pretioase de catre producatorul intern,
importator sau vanzatorul cu amanuntul;
9. marca titlului – semnul conventional, diferit in 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 Protectia Consumatorilor, in cazul in care producatorul intern,
importatorul si/sau vanzatorul nu sunt autorizati sau nu doresc sa isi aplice
marca de garantie proprie, a cererea acestora.”
8. Capitolul ІІ “ Rezerva de stat de metale pretioase”, cuprinzand
articolul 3, se abroga.
9.Articolele 4 si 5 se abroga.
10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

“Art.6. – Persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni de
vanzare, cumparare si tranzactionare cu aur financiar numai prin intermediul
bancilor autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau, dupa caz, printr-o
banca autorizata pentru astfel de operatiuni dintr-un stat membru al Uniunii
Europene.”
11. Titlul capitolului ІV va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL ІV
Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase”
12. La articolul 8, alineatele(1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“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 numai in baza autorizatiei eliberate de catre Autoritatea Nationala
pentru Protectia Consumatorilor pe perioada nedeterminata, vizata anual de
catre 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 daca nu se urmareste obtinerea unui profit.”
13. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL V
Evidenta operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase”
14. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
“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 in aplicarea
prezentei ordonante de urgenta.”
15. Articolul 11 se abroga.
16. Titlul capitolului VІ va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VІ
Marcarea metalelor pretioase”
17. Articolele 12 si 13 vor avea urmatorul cuprins:
:Art. 12. – (1) In vederea prevenirii unor acte de comert sau fapte de
comert ilicite, metalele pretioase trebuie sa fie marcate inainte de
comercializare sau, dupa caz, inainte de expunerea spre comercializare.
(2) Anterior marcarii, metalele pretioase trebuie sa fie supuse unei
analize fizice sau chimice, in vederea stabilirii titlului acestora.
(3) Procedurile de analiza si marcare vor fi stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin
hotarare a Guvernului.
Art. 13 – Controlul marcarii metalelor pretioase se va efectua de catre
personalul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor abilitat in
acest sens, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.”
18. Dupa articolul 13 al capitolului VІ se introduce un nou capitol,
capitolul VІ¹, cuprinzand articolele 14 si 15, cu urmatorul titlu:
“CAPITOLUL VІ¹
] Atributiile Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor”
19. La articolul 14, litera b) va avea urmatorul cuprins:
b) sa stabileasca marcile utilizate pentru marcarea metalelor
pretioase;”.
20. La articolul 14, litera d) se abroga.
21. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 15. – (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
isi exercita drepturile si obligatiile specifice activitatilor de analiza, marcare,
expertizare si autorizare printr-o structura organizatorica ale carei organizare
si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Sursele de finantare se vor asigura din venituri realizate din
activitatea proprie.”
22. Articolele 16-22 vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 16. – Nerespecterea prevederilor prezentei ordonante de urgenta
atrage raspunderea penala, contraventionala sau administrativa, dupa caz.
Art. 17. – (1) Falsificarea in orice mod a marcilor de titlu, a marcilor
de garantie proprie sau a marcilor de certificare constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare 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 neinregistrate constituie
infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
(3) Bunurile care au aplicata o marca falsa sau falsificata se confisca.
Art. 18. – Desfasurarea fara autorizatie a operatiunilor cu metale
pretioase si pietre pretioase constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce
fac obiectul contraventiei.
Art. 19. – Comercializarea sau expunerea spre comercilizare a
metalelor pretioase, fara ca acestea sa fie marcate in prealabil potrivit
prevederilor legale in vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac
obiectul contraventiei.
Art. 20. – Contraventiile prevazute la art. 18 si 19 se constata si se
sanctioneaza de personanlul imputernicit in acest sens, dupa caz, de catre
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Banca Nationala a
Romaniei, Ministerul Finantelor Publice sau Ministerul Administratiei si
Internelor, potrivit atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile
legale.

Art. 21. – Contraventiilor preuvazute la art. 18 si 19 le sunt aplicabile
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 22. – (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
poate suspenda, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni, autorizatia
pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, in
cazul incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) In cazul nerespectarii ordinului sau a deciziei de suspendare,
autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate dispune
retragerea autorizatiei.
(3) Situatiile in care se poate dispune suspendarea ori retragerea
autorizatiei, precum si procedura de reautorizare pentru efectuarea de
operatiuni cu metale si cu pietre pretioase vor fi stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Impotriva ordinului sau, dupa caz, a deciziei de suspendare ori de
retragere a autorizatiei se poate formula contestatie, in termenele si in
conditiile prevazute de lege.”
23. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
“ Art. 23. – (1) In situatia in care autorizatia a fost retrasa, cel care o
detinea are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la comunicare, sa
lichideze stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, precum si stocul
de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei.
(20 In cazul suspendarii autorizatiei cel care o detinea nu mai are
dreptul sa efectueze operatiuni cu metale pretioase sau cu pietre pretioase
pentru care a fost autorizat.”
24. Articolul 24 se abroga.

25. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 25. – (1) Metalele pretioase si pietrele pretioase considerate
bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori
confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la unitatile de trezorerie
ale Ministerului Finantelor Publice.
(2) Procedura de manipulare si depozitare a metalelor pretioase si a
pietrelor pretioase la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor
Publice se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Valorificarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase prevazute
la alin. (1) se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.”
26. La articolul 26, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul
cuprins:
“Art. 26. – (1) Persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale
pretioase si pietre pretioase au fost preluate abuziv de catre stat pot solicita
restituirea acestora instantelor de judecata in raza carora domiciliaza, isi au
resedinta sau sediul, pana la data de 31 decembrie 2006.
(2) In cazul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase preluate
abuziv, care nu se mai regasesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda
despagubiri in conditiile si in limitele stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”
27. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (2¹), cu urmatorul cuprins:
“(2¹) Banca Nationala a Romaniei recupereaza de la Ministerul
Finantelor Publice sumele reprezentand contravaloarea obiectelor din metale
pretioase si pietre pretioase restituite in natura, despagubirile acordate
persoanelor indreptatite si cheltuielile determinate de obtinerea si punerea in

executare a hotararilor judecatoresti, in conditiile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”
28. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 27. – Metalele pretioase si pietrele pretioase aflate in inventarul
Bancii Nationale a Romaniei se valorifica, potrivit procedurii stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”
Art. ІІ. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea І.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul
Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei vor inainta Guvernului
spre aprobare proiectele de norme metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase,
aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. ІІІ. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind
regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in
Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea І, nr 77 din
29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea І, dandu-se textelor o noua numerotare.

