
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 
 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
pentru prorogarea termenului prevăzut de art.III alin. (1) și alin. (2)  din Ordonanta de 
urgenţă a Guvernului nr. 10/2018 privind modificarea si completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
 
La 01 martie 2018 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 203 din 06 martie 2018 și a intrat în vigoare la 16 martie 2018.  

 
Inca din luna iulie a anului 2017 s-a initiat promovarea „Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, act normativ care prevedea revenirea 
la sistemul de marcare oficială obligatorie de către instituțiile statului - autoritatea 
competentă, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Astfel a fost 
prevăzut ca obiectele din metale prețioase să fie marcate, pornind de la stocurile existente 
în proprietatea operatorilor economici , până la 30 iunie 2018,  în mod obligatoriu cu 
următoarele mărci: marca de titlu - aplicată de producător, marca de responsabilitate - 
aplicată de operatorul economic care pune pentru prima data pe piață produsul și marca de 
stat - aplicată de autoritatea competentă. 

Revenirea la sistemul de marcare cu marca de stat urmând a determina intrarea în circuitul 
economic legal și fiscalizat a unor cantități de obiecte și bijuterii din metale pretioase 
existente în depozitele operatorilor economici. 

A fost prevăzut ca aceste noi activități să fie derulate prin intermediul Direcției de Metale 
Pretioase din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Direcție formată 
dintr-un număr de 19 persoane specializate pentru a efectua marcare și expertizare obiecte 
și bijuterii din metal prețios pentru întreg teritoriul României.  

Estimând activitatea ce urma a fi desfășurată și având în vedere termenul de 30 iunie 2018, 
prevăzut OUG nr. 10/2018 mai sus menționată, pentru marcarea tuturor importurilor, 
producției și stocurilor de obiecte și bijuterii din metale prețioase aflate în posesia 
operatorilor economici,  a fost cuprinsă în actul normativ inițiat necesitatea suplimentării 
numarului de personal specializat cu 20 de posturi, precum și o serie de dotări 
indispensabile, toate acestea nefiind aprobate de către instituțiile avizatoare ajungându-se 



astfel în situația în care actul normativ a fost adoptat în data de 16 martie 2018 fără 
suplimentarea numărului de posturi și a bugetului ANPC.  

Urmare adoptarii OUG 10/2018 și constatării situației generate de punerea în aplicare a 
acestuia, respectiv creșterea exponențială a numărului de obiecte și bijuterii din metale 
prețioase declarate de către operatorii economici și care trebuie marcate până la data de 30 
iunie 2018, imposibilitatea respectării acestui termen cu resursele existente ale  ANPC, în 
pofida veniturilor cu mult crescute aduse la bugetul de stat (exemplu – în primele trei luni de 
zile de la data intrării în vigoare a actului normativ veniturile au atins nivelul întregului an 
2017). 

Au fost efectuate demersuri în vederea suplimentarii suportului tehnic și logistic, respectiv: 

- A fost solicitata prin Memorandum suplimentarea numărului de personal al Direcției 
de Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimbeley, din resursele existente în 
cadrul ANPC, prin relocarea a 20 de posturi vacante din cadrul instituției și ocuparea 
acestora prin concurs; act care de la momentul adoptării poate genera o soluție după 
un minimum de termen de 45 de zile presupus de efectuare a procedurilor de 
ocupare a posturilor, conform prevederilor legale în vigoare, precum și de 
necesitatea asigurării de formare profesională. 

- A fost solicitat Ordonatorului Principal de Credite sprijin pentru dezvoltarea capacității 
tehnice și logistice, însa soluțiile identificate presupun aprobarea rectificării bugetare 
anuale. 

Precizăm faptul că, activitatea de analiză și marcare a obiectelor din metale prețioase 
din cadrul ANPC se desfășoară cu un număr de 19 persoane la nivel național (pentru 42 
de județe), la acest moment existand un număr de cca. 4700 de operatori economici 
autorizați care dețin în stoc sau au importuri și producție de cca. 40 milioane obiecte din 
metal prețios 

- Cele 19 persoane direct implicate în activitatea de analiză și marcare efectuează în 
paralel operațiuni de: înregistrare, facturare, activități de trezorerie, rapoarte de 
expertiză pentru ANAF, Parchete, instanțe de judecată, ș.a.  

De asemenea, operatorii economici au următoarele obligații a caror indeplinire trebuie 
urmarita tot de catre cele 19 persoane care efectueaza si activitatile de marcare si 
expertizare si anume: 

a. obligația de a prezenta documentele de proveniență  la momentul aducerii 
obiectelor pentru marcare la autoritatea competentă 

b. obligația de a informa consumatorii corect, complet şi precis cu privire la natura şi 
caracteristicile obiectelor pe care le comercializează 

c. obligația de a elibera consumatorilor un certificat de calitate sau un document 
similar, care să ateste natura și caracteristicile obiectelor comercializate 

d. Obligația operatorilor economici de a fi autorizați de către autoritatea competentă 
pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, astfel 
încât să se asigure un nivel înalt de protecție a consumatorilor; această obligație 
este în concordanță cu cerințele art. 9 din Directiva 123/2006/CE.  



  

2. Schimbări preconizate 
 

Având în vedere cele prezentate precum și faptul că pentru a putea pune în aplicare 
în mod eficient și complet prevederile OUG nr.10/2018 este necesar un interval de timp mai 
amplu, alocarea de resurse care sa vina in sprijinul acestei activitati generatoare de venituri 
la bugetul de stat; precum și faptul că inclusiv  operatorii economici din domeniu, direct sau 
prin reprezentanți, în repetate rânduri au solicitat prorogarea termenului prevăzut la art. III 
alin. (1) și alin. (2) pentru a se putea pune în acord cu noile prevederi.  

Luând în considerare și faptul că la acest moment există un număr de cca. 4700 de 
operatori economici autorizați să desfășoare activități cu metale prețioase care dețin în stoc 
sau au importuri și producție de cca. 40 milioane obiecte din metal prețios raportat la 
numărul de personal existent și la dotarea materială, considerăm necesar ca termenul de 
30 iunie 2018, prevăzut la art. III alin. (1) și alin. (2),  să fie prorogat până la data de 31 
martie 2019. 

3. Alte informaţii 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Nu este cazul 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
a) Prin proiect se prevad noi sarcini pentru Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor, avand in vedere marcarea obligatorie a obiectelor din metale pretioase cu 
marca statului si instituirea procedurii de recunoastere reciproca a marcii de stat 
b) simplificarea procedurilor administrative – nu este cazul 
22.Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
Se prevede eliminarea concurentei neloiale intre operatorii economici, prin marcarea 
metalelor pretioase cu marca statului . 
3. Impact social 
Menţine un grad ridicat de protecţie a consumatorilor în ceea ce priveşte serviciile prestate 
de către operatorii economici din domeniul metalelor pretioase. 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii 
Nu sunt 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 
Indicatori Anul Următorii patru ani Media 



curent pe 
cinci 
ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

      

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

i. cheltuieli de personal     
ii. bunuri şi servicii             

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. cheltuieli de personal 

bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
 

 
 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
Nu este cazul 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
 Nu este cazul 
 



11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare 
internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate  
Organizaţiile patronale legal constituite. 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 
Organizaţiile patronale legal constituite din domeniul metalelor prețioase. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ    
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 



1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
A fost îndeplinită procedura prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul Autorităţii Nationale 
pentru Protectia Consumatorilor. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informaţii 
Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  
extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Instituţiile publice responsabile de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act 
normativ sunt: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
2. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță de 
urgență pentru prorogarea termenului prevăzut de art.III alin. (1) și alin. (2)  din 
Ordonanai de urgenţă a Guvernului nr. 10/2018 privind modificarea si completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

Ordonanță de urgență  

pentru prorogarea termenului prevăzut de art.III alin. (1) și alin. (2) din Ordonanta de 
urgenţă a Guvernului nr. 10/2018 privind modificarea si completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 

preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Având în vedere importanţa în plan economic a operaţiunilor cu metale preţioase 
şi pietre preţioase, domeniu cu un nivel ridicat al contrafacerilor şi mai ales al evaziunii 
fiscale, este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieţei şi un înalt 
nivel de protecţie a consumatorilor.   

    Ținând cont de faptul că în prezent, nu există posibilitatea de a cunoaşte în mod real 
cantităţile de metal preţios introduse şi/sau scoase de pe teritoriul României, precum şi 
de faptul că legislaţia nu prevede obligativitatea prezentării actelor de provenienţă a 
obiectelor din metale preţioase atunci când operatorii economici se prezintă la 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru marcarea obiectelor 

Constatând faptul că estimările efectuate cu privire la cantitățile de obiecte și bijuterii din 
metale pretioase existente în depozitele operatorilor economici și care trebuie marcate până la 



data de 30 iunie 2018 sunt depășite de realitatea determinată prin adoptarea Ordonanței 
nr.10/2018 

In pofida eforturilor depuse atât de personalul specializat al Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor, prevederile art. III alin. (1) și alin. (2) al Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.10/2018 nu vor putea fi respectate, aceasta conducând la generarea de 
disfuncționalități importante în activitatea de comercializare a obiectelor și bijuteriilor din metale 
prețioase, în România, este necesară adoptarea în regim de urgență a prezentei Ordonanțe 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă 

Articol unic: - Termenul prevăzut la art.III alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 10/2018 privind modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 203 din 06 martie 2018, se prorogă până la data de 31 martie 2019. 

 

 

 


