
EXPUNERE DE MOTIVE 

Activităţile economice în domeniul metalelor preţioase din uttimii aproape 20 de ani au 

fost derulate în baza prevederilor Ordonanlei de urgenţă nr.190/2000 care a oferit operatorilor 

economici - producători, importatori, comercianţi, amanetari - dreptul de a-şi marca singuri 

bijuteriile puse pe piaţă, fără a avea o evidenţă strictă a cantităţilor de bijuterii din metale 

preţioase puse pe piaţă. În acest context, statul a pierdut controlul asupra acestui domeniu de 

activitate economică, permiţându-se dezvoltarea unei pieţe subterane enorme. În tot acest timp, 

statul nu a avut o evidenţă a cantităţilor de metale preţioase care intră şi ics din ţară. 

Efectele negative s-au tradus în pierderi masive pentru bugetul de stat stat, pentru operatorii 

oneşti şi, nu în ultimul rând, pentru consumatorii români. Pierderile s-au cuantificat atât prin 

prejudicierea masivă a bugetului de stat, cât şi prin distrugerea unui sector economic care asigură 

mu i de locuri de muncă. 

Modificarea Ordonanţei de urgenlă m•.190/2000 prin intermediul Ordonanlei de urgenţă 

nr.10/2018 a reuşif să stopeze în mare măsură practicile ilicite din piaţă, prin reintroducerea 

mărcii statutui — o practică care se regăseşte în majoritatea legislaţiilor statelor din Uniunea 

Europe ană. 

În ciuda acestor modificări, continuă să subziste patru situaţii neconforme din piaţă, care 

atterează atât piaţa metalelor preţioase, cât şi veniturile care ar trebui colectate la bugetul public, 

după cum urmează: 

- Schimbul de aur - o denumire generică utilizată pentru contractul de lokn (contract de 

prestări servicii), fiind definit drept: "contractul prin care un producător, numit executant, 

se obligă să execute un produs la comanda unui beneficiar, numit ordonator, în schimbul 

unei remuneraţii şi pe baza documentaţiei telmice puse la dispoziţie de ordonator". 

Nerespectarea acestui termen legal şi utilizarea sa pentru mascarea unui act de comerţ 

direct, de forma vânzare — cumpărare, aduce statutui importante prejudicii sub apectul 

încasărilor de TVA la bugetul de stat. Pe de altă parte, majoritatea operatoritor care 

lucrează prin contracte de lohn (aur oferit spre prelucrare) nu apelează la producătorii 

români, preferând scbimbul de efectuat pe loc de către aşa zisele firme producătoare, care 

de fapt aduc din străinătate, fără acte legate, bijuteriile prelucrate, în ţară; 



Vânzarea de am- la preţuri sub nivelul pieţei - prejudiciul creat astfel statului rezidă 

din taxe şi impozite aplicate unui cost de producţie ireal on de provenienţă a mărfii din 

surse ilicite; 

Vânzarea fără bon fiscal - în momentul încheierii vânzării, clientului îi este prezentat 

certificatul de garanţie, "care are specifrcat preţul şi în baza căruia este oferită garanţia". 

Acesta este un tertip utitizat pentru a minimiza importanţa bonului fiscal sau a facturii. 

Din punct de vedere legal, garanţia produsetor este acordată în baza documentului care 

atestă achiziţia produsului — iar acest document poate ft bonul fiscat sau factură. Marfa 

astfel vândută este înlocuită la raft cu mantă de contrabandă; 

Vânzarea în mediul online - dezvoltarea canalelor de vânzare virtuală, incluzând aici 

site-uri proprii, platforme marketplace, reţele de socializare (Facebook/Instagram) şi site- 

uri de vânzări de tip olx/pub1i24/lajumătate/ebay, au făcut posibilă dezvoltarea unei pieţe 

nefiscalizate a bijutenilor din aur şi argint. 

Piaţa bijuteriilor second hand — trebuie să continue să funcţioneze f"ară a afecta 

operatorii din domeniu. Însă, va trebui să se desfâşoare în aşa fel încât să tie evitate 

metodete de albire a bijuteriilor provenite de pe piaţa neagră prin metoda amanetării prin 

persoane fizice interpuse on prin vânzare către magazinele de bijuterii. Astfel, cu aurul 

achiziţionat sau luat în gaj voluntar de la populaţie, operatorii pot: 

- prelucra cantităţile colectate de la populaţie în bijuterii noi (în ţară sau în 

străinătate). 

- vinde cantităţile colectate către traderii de materii prime din rnetale preţioase. 

- comercializa direct aceste bijuterii, în măsura în care acestea poartă deja o marcă 

a statului român apticată după anul 1906 sau dacă sunt însoţite de buletinul de expertiză 

al ANPC obţinut înainte de punerea pe piaţă de către persoana fizică de la care a fost 

achiziţionat/gajat. 

- Casele de licitaţii sau consignaţiile vor putea comercializa în continuare produse second — 

hand, care se află la prima punere pe piaţă, prin însoţirea produselor de certificate de 

testare eliberate de către ANPC în urma expertizării. 

Valorificarea bijuteriilor deţinute de populaţie — ca activităţi f"zră caracter economic 

nu va fi afectată de actualul cadru legislativ, aceştia putând să le valoriflce în exact 

aceteaşi moduri în care o fac şi în prezent: 
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În condiţiile în care actualele reglementări au inut cont doar de dezvoltarea consumului şi de 

transformarea pieţei metalelor preţioase din România într-una strict de desfacere, nu şi de 

protej are a capitalului românesc, se impune de urgenţă adoptarea unor clarificări legislative prin 

modificarea unor reglementări din Ordonanla de urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor 

preţioase şi pietrelor preţioase în România. Se urmăreşte, astfel, transparentizarea pieţei 

metalelor preţioase şi de eradicarea practicilor ilicite cărora producătorii români nu le pot ţine 

piept în absenţa unor reglementări precise. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre 

dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă. 

INTŢIATORI 

Bogdan HUŢUC — D „(utat PNL 
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