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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar comun asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2003 pentru 
perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în 
România, transmis cu adresa nr.24 din 3 februarie 2003. 
  Prin prezentul raport suplimentar se completează art.341 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.313 din 13 mai 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, ca urmare a admiterii amendamentelor domnului deputat Andrei Ioan 
Chiliman. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
        
 
 
 
               PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
  
                 István Antal                                   Prof.dr.Florin Georgescu 
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RAPORT SUPLIMENTAR COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2003 pentru perfecţionarea 

cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România 
 
 

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind 
regimul metalelor preţioase în România, transmis cu adresa nr.24 din 3 februarie 2003 a fost dezbătut de Comisia pentru industrii şi 
servicii şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în şedinţele din 19 februarie, 26 februarie, 5 martie, 12 martie, 1 aprilie, 8 aprilie şi 
15 aprilie. 
  În urma examinării, membrii celor 2 comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege cu amendamente admise şi amendamente respinse. În acest sens, a fost întocmit Raportul comun al celor 2 comisii. 
  În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 29 mai 2003, la solicitarea domnului deputat Andrei Ioan Chiliman, 
s-a hotărât întocmirea unui raport suplimentar în vederea analizării amendamentelor domnului deputat referitor la posibilitatea 
scutirii de taxă de timbru pentru cererile şi acţiunile în justiţie ale persoanelor fizice şi juridice care solicită restituirea obiectelor din 
metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase preluate abuziv, după anul 1946 şi până în anul 1990 şi a termenului până la 
care pot face aceste solicitări. 
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  Având în vedere punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi cel al Guvernului, membrii celor 2 
comisii sesizate au hotărât, cu unanimitate de voturi, completarea raportului iniţial cu următoarele amendamente admise: 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OG nr.24/2003 Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 
1.  

 
 
 
Art. 341. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale 
căror obiecte din metale preţioase de natura 
celor prevăzute la art. 3 au fost preluate 
abuziv, cu încălcarea reglementărilor în 
vigoare, de după anul 1946 şi până în anul 
1990, pot solicita restituirea acestora 
instanţelor de judecată de la domiciliul 
reclamantului, în termen de un an de la 
data intrării în vigoare a legii de aprobare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă.  
 
(Text Legea nr.261/2002 de aprobare a 
O.U.G. nr.190/2000) 
 
(2) În cazul obiectelor din metale preţioase 
preluate abuziv, care nu se mai regăsesc 
fizic, fiind topite sau valorificate, se vor 
acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele 

......................................................................... 
17. La articolul I, după punctul 14 se 
introduc punctele 141 şi 142 cu următorul 
cuprins: 
"141. Articolul 341 va avea următorul cuprins: 
Art. 341. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale 
căror obiecte din metale preţioase, aliaje ale 
acestora şi pietre preţioase de natura celor 
prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu 
încălcarea reglementărilor în vigoare, de după 
anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita 
restituirea acestora instanţelor de judecată de 
la domiciliul reclamantului, până la data de 
31 decembrie 2003. 
 
Dep.Andrei Ioan Chiliman - PNL 
 
 
(2) În cazul obiectelor din metale preţioase, 
aliaje ale acestora şi pietre preţioase 
preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, 
fiind topite sau valorificate, se vor acorda 

 
 
 
 
Corelare cu titlul 
ordonanţei. 
Corelarea termenului cu cel 
prevăzut în OUG 
nr.67/2002, aprobată prin 
Legea nr.590/2002, prin 
care termenul de intrare în 
vigoare a OUG 
nr.190/2000, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr.261/2002, a 
fost prorogat până la 1 
ianuarie 2003 
 
Corelare cu titlul 
ordonanţei. 
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stabilite prin normele de aplicare a prezentei 
ordonanţe de  urgenţă,  emise  de  Ministerul  
 

despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite 
prin   normele   de  aplicare  a  Ordonanţei  de  
 

 
0 1 2 3 

 Finanţelor Publice şi de Banca 
Naţională a  României.  
 
(Text Legea nr.261/2002 de aprobare a 
O.U.G. nr.190/2000) 
 
 
 

____ 
 

urgenţă nr.190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase în România, emise de 
Ministerul Finanţelor Publice şi de Banca 
Naţională a României.  
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
(3) Cererile şi acţiunile în justiţie, legate 
de aplicarea prevederilor alineatelor (1) 
şi (2), sunt scutite de taxă de timbru. 
 
Dep.Andrei Ioan Chiliman - PNL 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deoarece art.341 are un caracter de 
restituire a unor bunuri mobile 
preluate de statul comunist după 6 
martie 1945 şi ţinând cont că şi în 
alte legi de restituire acţiunile în 
justiţie au fost scutite de taxa de 
timbru. 
 

 
 
                                       PREŞEDINTE,                                                                    PREŞEDINTE, 
 
                                         István Antal                                                              Prof.dr.Florin Georgescu 
 
 
 
                                        SECRETAR,                                                                        SECRETAR, 
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           Aurelia Vasile                                                                    dr.Daniel Ionescu 
 
Expert, Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                                                               Consilier, Alexandru Onete 
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