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AL 
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 Vă înaintăm, alăturat, raportul de reexaminare asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioaselor în 
România, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr. PLx. 962 din 18 decembrie 2006. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1)  
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 

privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora 
şi pietrelor preţioaselor în România 

 
 
 

 Cu adresa nr. PL.X 962 din 18 decembrie 2006,  Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci  a fost sesizată cu proiectul de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioaselor în România, în vederea întocmirii unui 
raport suplimentar. 
 În urma dezbaterilor, în plenul Camerei Deputaţilor din 20 februarie 2007 s-a 
hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru o nouă reexaminare. 
 La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi precum şi punctul de vedere 
al Guvernului. 
 Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea art.26 
alin.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.261/2002, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a art.II din Legea nr.591/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioaselor în România. 
 Iniţiatorii motivează proiectul de Lege prin necesitatea prelungirii termenului 
până la care cei îndreptăţiţi să se poată adresa instanţelor judecătoreşti în a cărei rază 
teritorială domiciliază sau îşi au sediul, cu încă 3 ani, respectiv, până la 31 decembrie 
2009. 
 Prorogarea termenului se justifică, ca urmare a numărului mare de persoane 
care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.190/2000 privind regimul 

 2



 3

metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, iar pe de altă 
parte, a volumului mare de activităţi ce trebuie desfăşurate de instituţiile implicate în 
identificarea şi eliberarea documentelor doveditoare solicitate. 
  Guvernul, în Punctul său de vedere, a fost de acord numai cu adoptarea art.1 
din propunerea legislativă, respectiv cu prorogarea termenului de acţionare la 
judecătorie până la data de 31 decembrie 2009. 
 La cap.II. Observaţii şi  propuneri, Guvernul precizează: 
„ Având în vedere numărul mare al celor păgubiţi care nu au putut beneficia încă de 
prevederile legii de repunere în drepturi a proprietăţii confiscate, apreciem ca 
justificată propunerea de prelungire până la data de 31 decembrie 2009 a termenului 
de depunere, la instanţele de judecată, a solicitărilor de restituire a metalelor 
preţioase confiscate abuziv în perioada 1946-1989.”                        

Proiectul de Lege, potrivit conţinutului său normativ, face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat   21  deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. 

Raportul de reexaminare al comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 6 decembrie 

2006, ca primă Cameră sesizată. 
Proiectul de Lege, potrivit articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi a articolului 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este 
de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioaselor în România, în şedinţa din data de 
27.02.2007, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar: 
Luminiţa Popescu 

 
 



ANEXĂ 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1. 

LEGE 
pentru modificarea art.26 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 

acestora 
şi pietrelor preţioaselor în România  

LEGE 
pentru modificarea art.26 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 

privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioaselor în România 

 
 

 
Pentru punerea de acord 
cu Legea nr.458/2006 
publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, 
nr.1004/18.12.2006 

2. 

ARTICOL UNIC.- La articolul 26 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase în România, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.77 din 29 ianuarie 
2004, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

ARTICOL UNIC.- La articolul 26 din 
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, 
alineatul (1),   va avea următorul cuprins: 

 

 
Pentru punerea de acord 
cu Legea nr.458/2006 
publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, 
nr.1004/18.12.2006 

3. 

„(1) Persoanele fizice şi juridice, ale căror obiecte 
din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre 
preţioase de natura celor prevăzute la art.4 au fost 
preluate abuziv pot solicita restituirea acestora 
judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îşi au 

„(1) Persoanele fizice şi juridice, ale căror 
obiecte din metale preţioase şi pietre preţioase 
de natura celor prevăzute la art.4 au fost 
preluate abuziv de către stat pot solicita 
restituirea acestora judecătoriei în raza cărora 

Crearea cadrului 
legislativ pentru care cei 
îndreptăţiţi să se poată 
adresa instanţelor 
judecătoreşti. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
sediul, până la data de 31 decembrie 2009.” domiciliază sau îşi au sediul, până la data de 

31 decembrie 2009.” 
Corelare cu prevederile 
pct.26 din Legea 
nr.458/2006 publicată în 
Monitorul Oficial, Partea 
I, nr.1004/18.12.2006 
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