
 
 
 

   Nesecret             
                           
Operator de date cu caracter personal nr.31753 
 

 
                            REFERAT DE NECESITATE ȘI OPORTUNITATE 
 
 Având în vedere prevederile: 

- art.5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art.22 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în Romania, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
În conformitate cu atribuţiile ce îi revin în domeniul metalelor preţioase, în cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor – Direcţia Metale Preţioase Pietre Preţioase şi Proces Kimberley 
propune spre aprobare ordinul privind situațiile în care se pot dispune suspendarea, retragerea autorizației 
pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru operatorii economici 
autorizați, respectiv procedura de reautorizare, precum și situațiile în care se poate dispune interzicerea 
efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatorii 
economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia.   
Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase se pot efectua de către operatorii economici autorizaţi, 
numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe 
perioadă nedeterminată, vizată anual de către aceasta.  
Nu se supun autorizării pentru efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase de către 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor operatorii economici din statele membre ale 
Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia care sunt înregistraţi la autoritatea 
competentă.  Aceștia, sunt obligaţi ca, înaintea începerii efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase pe teritoriul României, inclusiv în cazul contractelor la distanţă şi al contractelor în afara 
spaţiilor comerciale, să notifice acest fapt Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.   
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor art. 20 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în Romania, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar la propunerea justificată a personalului 
prevăzut la acest articol, se poate aplica una dintre sancţiunile administrative, așa cum prevede art. 22 al 
actului normativ mai sus menționat. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, vă rugam să fiți de acord să fie postat pe siteul ANPC. 
 
 
 



 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  
 

Ordin  
privind situațiile în care se poate dispune suspendarea și retragerea autorizației pentru efectuarea de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru operatorii economici autorizați, respectiv 
procedura de reautorizare, precum și situațiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatorii economici din 
statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia 
 
Având în vedere prevederile:  
- art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;  
 -  art. 22 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Referatul nr.309 din 14.03.2018 al Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley 

 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin 
 
Art. 1. (1) Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, 
efectuate de operatorii economici ca activităţi permanente ori profesionale, se face pe perioadă 
nedeterminată, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.  
Art.2. (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este abilitată să dispună suspendarea 
autorizaţiei sau, după caz, retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu 
aliajele acestora şi cu pietre preţioase în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
 (2) Suspendarea poate fi dispusă şi numai pentru una sau o parte din operaţiunile pentru care persoanele 
fizice şi juridice au fost autorizate.  
Art. 3.  (1) Suspendarea autorizaţiei are ca efect sistarea temporară a efectuării operaţiunilor anume 
prevăzute în ordinul de suspendare.  
(2) În caz de suspendare a autorizaţiei, titularulei nu mai are dreptul să efectueze operaţiunile cu metale 
preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, pentru care a fost autorizat, pe perioada dispusă prin 
ordinul de suspendare.  
 (3) Revocarea suspendării autorizaţiei se face numai la cererea scrisă a titularului acesteia şi numai după 
ce personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a constatat că au fost 
înlăturate cauzele care au condus la suspendare aautorizaţiei.  
Art. 4. (1) Suspendarea autorizaţiei se dispune în următoarele situaţii:  
   a) neîntocmirea sau lipsa evidenţelor operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, în condiţiile 
prevederilor legale în vigoare;  
   b) comercializarea sub orice formă a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, cu ori fără pietre 
preţioase, fără ca acestea să fie marcate, în condiţiile prevăzute de lege;  
   c) lipsa notificării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la schimbările 
intervenite în datele de identificare a titularului autorizaţiei;  
(2) Retragerea autorizaţiei se dispune în următoarele situaţii:  
   a) în cazul încălcării repetate a prevederilor legale în vigoare privind regimul metalelor preţioase şi a 
pietrelor preţioase;  
   b) în cazul în care operatorul economic autorizat nu mai îndeplineşte una sau mai multe din condiţiile 
necesare în vederea autorizării;  
   c) în cazul condamnării definitive pentru o infracţiune înlegătură cu operaţiunile cu metale preţioase 
sau pietre preţioase a operatorului economic autorizat. 
 (3) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se dispune din oficiu ori la cererea organelor cu atribuţii de 
control în materie, în baza constatărilor acestora.  



Art. 5.  În caz de suspendare sau retragere, originalul autorizaţiei se depune în termen de 5 zile lucrătoare 
şi se păstrează la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
Art. 6. În caz de retragere a autorizaţiei, reautorizarea este posibilă, cu îndeplinirea procedurilor iniţiale 
de autorizare,conform prevederilor legale. 
Art. 7.Interzicerea efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României 
de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European 
și Turcia, se dispune în următoarele situaţii: 
a)nerespectarea obligaţiei ca, înaintea începerii efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre 
preţioase pe teritoriul României, să notifice acest fapt Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor 
b) comercializarea sub orice formă a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, cu ori fără pietre 
preţioase, fără ca acestea să respecte prevederile legale în vigoare, referitoare la marcare. 
c) în cazul condamnării definitive pentru o infracţiune în legătură cu operaţiunile cu metale preţioase sau 
pietre preţioase a operatorului economic autorizat.  
Art. 8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

PREȘEDINTE 
BOGDAN MARCEL PANDELICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


