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Cu adresa nr. PL.X 628 din 4 septembrie 2006, Biroul Permanent conform art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi avizare, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România. 

In urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi 
pietrelor preţioase în România în şedinţa din 13.09.2006, Comisia, cu unanimitate de voturi, 
propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(Senat) 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

1. Articolul 18 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.18.- Desfăşurarea fără 
autorizaţie a operaţiunilor cu 
metale preţioase şi pietre 
preţioase constituie 
contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 5.000 lei 
(RON) la 10.000 lei (RON), 
închiderea unităţii pe o 
perioadă de la 6 luni la un an 
şi confiscarea bunurilor ce fac 
obiectul contravenţiei.” 

Articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.18.- Desfăşurarea fără 
autorizaţie a operaţiunilor cu 
metale preţioase şi pietre 
preţioase constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de 
la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei 
(RON), precum şi cu  
confiscarea bunurilor ce fac 
obiectul contravenţiei.” 
Autor: 
D-na dep. Rusu Mihaela - PSD 

Pentru corelare cu 
articolul 2 punctul 
4. 
(Autorizaţia este 
emisă de ANPC) 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România 
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2. Articolul 19 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.19.- Comercializarea sau 
expunerea spre comercializare a 
metalelor preţioase, fără ca 
acestea să fie marcate în 
prealabil potrivit prevederilor 
legale în vigoare, constituie 
contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 3.000 lei 
(RON) la 6.000 lei (RON), 
suspendarea autorizaţiei 
pentru efectuarea de 
operaţiuni cu metale 
preţioase pe o perioadă de la 
3 luni la 6 luni şi confiscarea 
bunurilor ce fac obiectul 
contravenţiei.” 

Articolul 19 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.19.- Comercializarea sau 
expunerea spre comercializare a 
metalelor preţioase, fără ca 
acestea să fie marcate în 
prealabil potrivit prevederilor 
legale în vigoare, constituie 
contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 3.000 lei (RON) 
la 6.000 lei (RON), precum şi cu 
confiscarea bunurilor ce fac 
obiectul contravenţiei.” 
 
Autor: 
D-na dep. Rusu Mihaela - PSD 
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