
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 
 
 

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 
situa ţiei actuale  
 

    Prin art. 11 lit. c) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003 se prevede: „La cererea de 
autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, persoana fizică trebuie să anexeze: c) avizul 
eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste 
că sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător 
specificaţiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, că personalul 
utilizat este calificat profesional în domeniu. 
     Prin art. 12 lit. d) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003 se prevede: „La cererea de 
autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, persoana juridică trebuie să anexeze: d) avizul 
eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste 
că sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător 
specificaţiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, că personalul 
utilizat este calificat în domeniu”. 
     Precizăm că asociaţia profesională este definită ca organizaţie 
cu personalitate juridică, cu scop nepatrimonial, constituită de 
persoane fizice, denumite membri, ce apartin aceleiasi profesiuni 
sau unor profesiuni înrudite, care contribuie atât material, cât şi 
prin cunoştinţele şi munca lor la realizarea obiectivelor specifice. 
Constituirea asociaţiei profesionale se face prin libera asociere a 
membrilor ei în baza unei autorizaţii date în prealabil de organele 
şi în condiţiile prevăzute de lege, adoptându-se în acest scop, de 
către adunarea generală a asociaţilor, actul constitutiv şi statutul. 
     Conform Codului Muncii, art. 227: „(1) Patronatele, denumite şi 
organizaţii de angajatori, constituite în condiţiile legii, sunt 
organizaţii ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, 
înfiinţate ca persoane juridice de drept privat, fără scop 
patrimonial.  
(2) Angajatorii se pot asocia în federaţii şi/sau confederaţii ori alte 
structuri asociative, conform legii.”  



 
2. Schimb ări 
preconizate  
 

În vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE privind serviciile în 
cadrul pieţei interne, Ministerul Economiei şi Finanţelor a iniţiat o 
procedură de scanare a legislaţiei existente. Precizăm că această 
directivă stabileşte dispoziţii generale pentru facilitarea exercitării 
libertăţii de stabilire pentru prestatorii de servicii şi a liberei 
circulaţii a serviciilor, menţinând totodată un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor.  
      Prin scrisoarea nr. 568560/ 27.11.2008, Ministerul Economiei 
şi Finanţelor ne sesizează faptul că lit. c) a articolului 11 din 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1344/2003 contravine prevederilor art. 14 pct. 6 din Directivă. 
       Totodată s-a constatat că şi dispoziţiile art. 12 lit. d) contravin  
prevederilor art. 14 pct. 6 din Directivă. 
        Astfel, potrivit art. 14 pct. 6 din Directivă 2006/123/CE, 
accesul la o activitate de servicii sau exercitarea acesteia nu 
poate fi condiţionat de „intervenţia directă sau indirectă a 
operatorilor concurenţi, inclusiv în cadrul organismelor 
consultative, în acordarea autorizaţiilor sau în adoptarea altor 
decizii ale autorităţilor competente, cu excepţia organismelor şi 
asociaţiilor profesionale sau a altor organizaţii care acţionează în 
calitate de autoritate competentă;” 
        Prin urmare, HG nr. 1344/2003 prevede avizul eliberat de 
organizaţiile patronale, care presupune intervenţia directă sau 
indirectă a operatorilor concurenţi, încălcând prevederile art. 14 
pct. 6 din Directiva 2006/123/CE. 
         În consecinţă se propune abrogarea literei c) a articolului 11 
şi a literei d) a articolului 12 din Normele metodologice aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003 . 

 
Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectulu i de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
1.1 Impactul asupra 
mediului concuren ţial şi 
domeniul ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra mediului 
de  afaceri  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4.Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului g eneral consolidat, atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 
 

 
Proiectul de act normativ nu prezintă implicaţii financiare asupra bugetului 

general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung 
pentru anul curent şi pe următorii 5 ani. 
 

 
 



Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normati v  
asupra legisla ţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:  
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii. 

 
Odată cu intrarea în vigoare a proiectului 
de act normativ, se abrogă litera c) a 
articolului 11 şi litera d) a articolului 12 din  
Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 
în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

 
Secţiunea a 6-a - Consult ările efectuate în vederea elabor ării 

 proiectului de act normativ 
 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectivul 
proiectului de act normativ 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către 
următoarele instituţii: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Este necesar avizul: 
Consiliul Legislativ 
 

 
Secţiunea a 7-a - Activit ăţi de informare public ă privind elaborarea şi 

implementarea proiectului de act normativ 
 

Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ. 

În procesul de elaborare a proiectului de 
act normativ au fost îndeplinite 
procedurile prevăzute de Legea nr. 



52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică. Proiectul de act 
normativ a fost supus dezbaterii publice, 
prin afişare pe site-ul oficial al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor. 
 

 
 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 
 
 

Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale, 
înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor 
existente. 

Instituţia publică responsabilă de 
implementarea măsurilor cuprinse în 
proiectul de act normativ este: 
-  Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor 
 

 
   

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de act 
normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 
 

Hotărâre  
pentru modificarea Normelor metodologice  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 (r1) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003  
 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
   Articol unic  – Normele metodologice  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 (r1) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003, publicate în Monitorul oficial al 
României, Partea I, nr. 838 din 25 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează: 
 
 1. „ Litera c) a articolului 11, se abrogă”. 
 2. „ Litera d) a articolului 12, se abrogă”. 
 
 
 
 
 


