NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Scopul marcării oficiale metalelor prețioase, indiferent de perioada sau țara în care a fost instituită,
este același:
- protecția consumatorilor – marcarea este considerată prima formă de protecție a
consumatorilor, fiind instituită în Europa în secolul XIII;
- protecția producătorilor și a comercianților de concurența neloială;
- diminuarea evaziunii fiscale - plata corectă a taxelor către stat.
Istoria modernă a marcării oficiale a metalelor preţioase în România începe la 1 aprilie 1906. Legea nr.
578 pentru înfiinţarea controlului asupra obiectelor fabricate din metale preţioase promulgată de Regele
Carol I în 13 februarie1906, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 15 februarie 1906 şi Regulamentul
nr. 369 pentru punerea în aplicare alegii „marcatului obiectelor fabricate din metale preţioase”, publicat
în Monitorul Oficial nr. 281 din21 martie 1906, aliniau România acelor vremuri la practicile europene
cele mai moderne ale controlului şi marcării metalelor preţioase.
De la data intrării în vigoare a acestor acte normative, bijuteriil şi obiectele confecţionate din metale
preţioase au fost în mod obligatoriu marcate cumarca statului, ce reprezenta diferite simboluri
provenind din stema României, în funcţie de metalul preţios şi titlul acestuia.
Începând cu anul 2003 domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase este reglementat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor
preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 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.
În forma actuală:
- deși marcarea metalelor prețioase a rămas obligatorie, România s-a aflat în situația unică de a
avea pe piața metalelor prețioase obiecte marcate fie cu marca de titlu și marca de garanție
proprie de către operatorii economici autorizați, fie cu marca de certificare, de către Autoritatea
Națională pentru Protecția Consumatorilor;
s-a diminuat importanța mărcii oficiale utilizată pentru marcarea metalelor prețioase,
redenumită marcă de certificare și devenită egală cu marca de garanție proprie - care nu există
și nici nu are echivalent, în legislația metalelor prețioase a celorlalte state europene, membre
sau nu ale Uniunii Europene;
- nu se asigură protecția consumatorilor la cel mai înalt nivel, din cauza nerespectării
prevederilor referitoare la utilizarea mărcii de garanție proprie, de către operatorii economici

autorizați: - nu au înregistrat poansoanele cu marca de garanție proprie;
- au permis utilizarea poansoanelor de către alte persoane decât persoanele
desemnate să participe la testarea în vederea autorizării;
- au permis utilizarea mărcilor de garanție proprie și de către alți operatori
economici decât cei c ărora le-a fost atribuită respectiva marcă de garanție proprie;
- nivel ridicat al falsurilor și contrafacerilor;
- piaţa neagră a bijuteriilor a înflorit;
- evaziunea fiscală se află la nivel foarte înalt;
- producătorii locali au dispărut aproape complet;
- investitorii străini au fost descurajaţi;
- nu oferă soluţii pentru prestatorii de servicii provenind din alte state membre sau din state terțe
care doresc să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul
României.
2. Schimbări preconizate
Prin proiectul supus analizei și aprobării se urmărește un înalt nivel de protecție a consumatorilor,
precum și asigurarea unei discipline în domeniul operațiunilor cu metale prețioase, având în vedere
domeniul sensibil, cu un nivel al contrafacerilor și al evaziunii fiscale ridicat.
Prin completările şi modificările unor articole se urmăreşte crearea cadrului legislativ aplicabil
prestatorilor de servicii provenind din alte state membre sau din state terțe care doresc să efectueze
operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, în concordanţă cu prevederile
Directivei 2006/123/CE privind serviciile pe piaţa internă.
Dintre prevederile proiectului, menționăm:
-

Instituirea unui sistem de marcare oficială obligatorie de către instituțiile statului - autoritatea
competentă, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Astfel, obiectele
din metale prețioase se vor marca în mod obligatoriu cu următoarele mărci:

- marca de titlu - aplicată de producător;
- marca de responsabilitate - aplicată de operatorul economic care pune pe piață;
- marca de stat - aplicată de autoritatea competentă.
-

Eliminarea toleranței negative la stabilirea titlului metalelor prețioase

-

Potrivit proiectului, pot fi comercializate pe teritoriul României obiecte din metale pre ţioase
dacă acestea au aplicată marca de titlu, marca de responsabilitate şi o marcă echivalentă cu
marca de stat, aplicată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene şi din Spaţiul Economic European. Astfel se constituie cadrul necesar aplicării
prevederilor Regulamentului (EC) 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele
comercializate în mod legal în alt stat membruși de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.

-

.Stabilește următoarele obligații pentru operatorii economici:
a. obligația de a prezenta documentele de proveniență la momentul aducerii obiectelor pentru
marcare la autoritatea competentă
b. obligația de a informa consumatorii corect, complet şi precis cu privire la natura şi
caracteristicile obiectelor pe care le comercializează
c. obligația de a elibera consumatorilor un certificat de calitate sau un document similar, care
să ateste natura și caracteristicile obiectelor comercializate
d. Obligația operatorilor economici de a fi autorizați de către autoritatea competentă pentru

efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, astfel încât să se asigure
un nivel înalt de protecție a consumatorilor; această obligație este în concordanță cu
cerințele art. 9 din Directiva 123/2006/CE.
Regimul de autorizare astfel instituit îndeplinește cerințele art. 9 din Directiva 123/2006/CE: nu este
discriminatoriu în ceea ce îl privește pe prestatorul în cauză, se justifică printr-un motiv imperativ de
interes general – protecția consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor şi a lucrătorilor, loialitatea
tranzacţiilor comerciale, combaterea fraudei, obiectivul urmărit nu poate fi atins printr-o măsură mai
puțin restrictivă, în special din cauză că un control a posteriori ar avea loc prea târziu pe ntru a fi în mod
real eficient.
- Au fost eliminate taxa de autorizare și taxa de viză anuală.
- Pentru precizarea mai clară a unor noţiuni se propune redefinirea lor.
- Proiectul stabileşte în mod clar categoriile de produse care nu intră sub incidenţa acestuia,
astfel:
a) obiectele confecţionate din metale preţioase cu titlu mai mic decât titlul minim legal – n u sunt
considerate a fi obiecte din metal preţios, având în vedere că au un conţinut de metal preţios sub
nivelul minim impus de legislaţie ( de exemplu,în România nivelul minim impus pentru aur este 375‰);
b) obiectele confecţionate din metale comune acoperite cu metale preţioase. Conform practicii
internationale, aceste obiecte nu se incadreaza in categoria celor care se supun legislației metalelor
prețioase;
c) obiectele confecţionate din metale preţioase destinate utilizării în scop industrial, tehnic,ştiinţific,
educaţional, medical, de laborator şi în alte scopuri similare – nu sunt destinate a ficomercializate
către consumatori – persoane fizice, produsele având o destinaţie cu totul specială;
d) obiectele confecţionate din metale preţioase introduse pe teritoriul României pentru a fi prezentate
în cadrul expoziţilor fără vânzare – astfel de obiecte nu sunt destinate come rcializării;
e) obiectele din metale preţioase aflate în patrimoniul cultural naţional – asemenea obiecte nu sunt
destinate comercializării, mai mult, există riscul ca prin marcare valoarea lor de patrimoniu să fie
considerabil diminuată;

f) operaţiunilor având ca obiect aur de investi ţii definit conform art. 313 alin. 1 Cod Fiscal 2015,
publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 688 din 10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare”

În scopul diminuarii evaziunii fiscale din domeniulmetalelor prețioase au fost introduse următoarele
prevederi:
a.

Obiectele din metale preţioase produse pentru piaţa internă, precum şi obiectele din
metale preţioase introduse pe teritoriul României pentru a fi vândute, vor fi prezentate
la una dintre structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor pentru a fi marcate, în termen de maxim 7 de zile de la data
înregistrării acestora în gestiune, împreunăcu documentele de provenienţă.

b. Operatorii economici autorizaţi să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre
preţioase, precum şi cei provenind din alte state membre au obligaţia să asigure
evidenţa strictă a acestora;
c. Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase vor fi înregistrate la data

producerii lor în registre speciale,şnuruite, sigilate şi înregistrate la organul fiscal în raza
căruia îşi are adresa/sediul social declarat operatorul economic autorizat.
d.

Fiecare loc de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase al
operatorului economic autorizat va avea câte unul d in aceste registre, care va fi utilizat
exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu.

e. Operatorii economici provenind din alte state membre care efectuează operaţiuni cu
metale preţioase şi pietre preţioase înregistrează registrele speciale la organul fiscal în
raza căruia îşi desfăşoară activitatea.
În ceea ce priveşte tranzacţionarea cu aur financiar şi monetar, menţionăm că acestea nu intră în
domeniul de responsabilitate al ANPC, motiv pentru care au fost excluse din prevederile prezentului act
normativ.
Având în vedere necesitatea concentrării reglementărilor în materie și cerințele privind sistematizarea
și așezarea cadrului legal incident se procedează la abrogarea prevederilor 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
aprobate prin HG 1344/2003, acestea fiind inserate în propunerea de act normativ .
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
1
1 . Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Nu este cazul
2. Impact asupra mediului de afaceri
Aliniindu-se cerinţelor impuse prin Directiva nr. 2006/123/CE și ale Regulamentului (EC) 764/2008,
proiectul de act normativ urmăreşte îmbunătăţirea mediului de afaceri, inclusiv prin facilitarea
comercializării în alte state membre a obiectelor din metale prețioase, inclusiv si a celor provenite din
afara spațului european (Turcia, Thailanda etc.), marcate înRomânia cu marca statului român
1
2 .Impactul asupra sarcinilor administrative
a) Prin proiect se prevad noi sarcini pentru Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor,
avand in vedere marcarea obligatorie a obiectelor din metale pretioase cu marca statului si instituirea
procedurii de recunoastere reciproca a marcii de stat
b) simplificarea procedurilor administrative – nu este cazul
2
2 .Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Se prevede eliminarea concurentei neloiale intre operatorii economici, prin marcarea metalelor
pretioase cu marca statului si solicitarea, de catre ANPC, in mod obligatoriu a documentelor de
provenienta pentru obiectele din metal pretios, la momentul prezentarii acestora pentru marcare.
3. Impact social
Menţine un grad ridicat de protecţie a consumatorilor în ceea ce priveşte serviciile prestate de către
operatorii economici din domeniul metalelor pretioase.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât
şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) Indicatori

1
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
b) bugete locale
i.
impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
contribuţii de asigurări
2.Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

Următorii patru ani

Anul
curent

2

3

4

261

1.044

1.044

5

1.044

Media
pe cinci
ani

6

1.044

7

887,40

i.
cheltuieli de personal
177
303
303
303
303
277,80
ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a)buget de stat
+438
+1347 +1347 +1347
+1347
+1165,20
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Prin eliminarea taxelor, veniturile bugetare se
Cheltuieli de capital 3.415 mii lei – pentru o
vor diminua cu cca. 2,3 mil lei anual ( cca. 11,5
perioada de 5 ani.
mil lei pe 5 ani).
Tarifele prevazute in proiectul de act
normativ se constituie integral venituri la
Bugetul de stat și prin introducerea
prevederilor
referitoarela
diminuarea
evaziunii
fiscale
prevedem
creșterea
veniturilor bugetare la cca. 10,0 mil lei anual (
cca. 50,0 mil lei pe 5 ani).
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
- Se abrogă, de la data intrării în vigoare a actului normativ, Hotărârea 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.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
- Ordine ale Presedintelui ANPC și ordin al Ministrului finanţelor publice, conform prevederilor
prezentului proiect de act normativ
1
1 . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ este în conformitate cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile
pe piaţa internă și ale prevederilor Regulamentului (EC) 764/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru
produsele comercializate în mod legalîn alt stat membruși de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Cur ţii 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, făcânduse referire la un anume acord, o anume rezolu ţie sau recomandare internaţională ori la alt
document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Organizaţiile patronale legal constituite.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
Organizaţiile patronale legal constituite din domeniul metalelor prețioase.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul
de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea c onsiliilor interministeriale
permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ - Este necesar aviz
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ A
fost îndeplinită procedura prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul Autorităţii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor, în data de 30 iunie 2017 .
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. 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
Instituţiile publice responsabile de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ sunt:
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase
şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care îl
supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL ECONOMIEI
MIHAI VIOREL FIFOR
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
PROTECŢIA CONSUMATORILOR
PREŞEDINTE
BOGDAN MARCEL PANDELICĂ
AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MIŞA IONUŢ

DAN CARMEN DANIELA

MINISTRUL JUSTIŢIEI
TUDOREL TOADER

ORDONANȚĂ
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicat ă, şi al art.1 pct. I.11
din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul
României adopt ă prezenta ordonanţă.
Art. I. 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, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, punctul 1, se modifică și va avea următorul cuprins:
“1. a) autorizarea - procedura de abilitare a operatorilor economici de a efectua
operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase şi se materializează prin emiterea
de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a autorizaţiei, a unui
înscris cu valoare juridică de act administrativ cu caracter individual, în favoarea
titularului acestuia.
b) autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,
care acordă dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;
c) certificatul de calitate – declaraţia făcută de către un operator economic autorizat,
prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că produsul este în
conformitate cu cele prescrise sau declarate;
d) certificatul de testare – documentul, emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, care confirmă conţinutul de metal preţios dintr-un obiect;
e) marca de responsabilitate - marca stabilită şi înregistrată la Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe obiectele din metale preţioase de
către operatorii economici care pun pe piaţa naţională produsul respectiv şi prin care
aceştia îşi asumă responsabilitatea în legătură cu eventualele vicii ascunse ale
obiectului din metal preţios;
f) marca de stat – marca oficială, protejată prin lege, care se aplică pe obiectele din
metale preţioase exclusiv de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, ca autoritate competentă, înainte de punerea pe piaţa naţională a
acestora;
g) marca de titlu - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios,
care se aplică pe obiectele din metale preţioase;
h) marcare - operaţiunea de aplicare a unei mărci pe un obiect din metal preţios;
i) marcă - semn convenţional aplicat pe un obiect din metal preţios;
j) marcă echivalentă - marca naţională a altor state membre aplicată obiectelor din
metale preţioase, care au fost analizate de către o autoritate competentă, în
conformitate cu cerinţele identice sau echivalente cu cele specificate în prevederile
actelor normative naţionale în vigoare;
k) marca falsă – însemnul aplicat pe un obiect din metal preţios sau din metal
comun, asemănător unei mărci de stat sau unei mărci de responsabilitate;
l) metale preţioase - aur, argint, platina şi paladiu, precum şi aliajele acestora,
sub orice formă;

m) operator economic – persoană fizică sau juridică astfel cum este definită la art.2
punct 3 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
n) pietre preţioase - diamantele naturale, rubinele naturale, safirele naturale,
smaraldele naturale şi perlele naturale sau de cultură;
o) punerea pe piaţa naţională – acţiunea realizată de operatorii economici de a face
disponibile pe piaţa naţională, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, obiecte din
metale preţioase;
p) titlu – proporţia de metal preţios conţinut de un obiect, exprimată în miimi;
r) titular al autorizaţiei - operatorul economic pe numele căruia a fost emisă
autorizaţia
s) raport de încercare – document eliberat de către Laboratorul de încercări
metale prețioase al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;”
2. La articolul 2 punctul 2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) intermedierea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;”
3. La articolul 2 punctul 2, litera k) se abrogă
4. La articolul 2, punctele 3, 4, 7 - 10 se abrogă
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5. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2 , cu următorul
cuprins:
„Art. 2 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică:
a) obiectelor confecţionate din metale preţioase cu titlu mai mic decât titlul minim
legal;
b) obiectelor confecţionate din metale comune acoperite cu metale preţioase;
c) obiectelor confecţionate din metale preţioase destinate utilizării în scop industrial,
tehnic, ştiinţific, educaţional, medical, de laborator şi în alte scopuri similare;
d) obiectelor confecţionate din metale preţioase temporar introduse pe teritoriul
României pentru a fi prezentate în cadrul expoziţiilor fără vânzare;
e) obiectelor din metale preţioase aflate în patrimoniul cultural naţional;
f) operaţiunilor având ca obiect aur de investi ţii, astfel cum este definit conform art.
313 alin. 1 Cod Fiscal 2015, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 688 din
10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare”
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6. Titlul Capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins
“Capitolul III Drepturile şi obligaţiile operatorilor economici care dobândesc, de ţin
sau efectuează operaţiuni cu metale şi pietre preţioase”
7. Articolul 6 se abrogă.
8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - (1) Operatorii economici care comercializează obiecte din metale preţioase
şi pietre preţioase au obligaţia de a informa consumatorii corect, complet şi precis cu
privire la natura şi caracteristicile obiectelor pe care le comercializează.
(2) Pot fi comercializate numai obiectele din metale preţioase şi pietrele preţioase
însoţite de un certificat de calitate sau un document similar, care să ateste natura şi
caracteristicile obiectelor comercializate.

(3) Modul de informare cu privire la obiectele din metale preţioase şi pietre preţioase
comercializate se stabilește prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.”
9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, prevăzute la art. 2
pct. 2, 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.
(2) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1) pot solicita completarea autorizaţiei
şi/sau renunţarea la efectuarea uneia sau mai multor operaţiuni.
(3) Renunţarea la efectuarea uneia sau mai multor operaţiuni produce efecte
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a înregistrat cererea
de renunţare şi se realizează prin înscrierea unei menţiuni corespunzătoare pe
autorizaţie
(4) Pentru autorizaţiile distruse, pierdute sau furate Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor eliberează duplicate.
(5) Procedurile de autorizare, vizare anuală, completare, renunţare şi eliberare de
duplicate se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor.
(6) Modelul autorizaţiei se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor
(7) Nu se supun autorizării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor operatorii economici autorizaţi pentru efectuarea operaţiunilor cu
metale preţioase şi pietre preţioase din statele membre ale Uniunii Europene şi din
Spaţiul Economic European care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul
membru de stabilire.
(8). Operatorii economici prevăzuţi la alin. (7) sunt obligaţi ca, înaintea începerii
efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, să
notifice acest fapt Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi să facă
dovada că sunt autorizati să efectueze asemenea operaţiuni în statul membrude
stabilire, potrivit legii lor naţionale.
(9) Procedura de notificare, modelul formularului de notificare şi modelul
documentului emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în urma
notificării vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.
(10) Operatorii economici autorizaţi, precum şi cei prevăzuţi la alin. (7) sunt obligaţi
ca, în cazul în care intervin modificări cu privire la numele/denumirea, adresa/sediul
social şi la celelalte locuri de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre
preţioase, să le notifice în scris Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
în termen de 10 zile de la data producerii lor.
(11) Scopul vizării anuale prevăzute la alin. (1) este verificarea menţinerii condiţiilor
de autorizare.”
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10. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8 , cu următorul
cuprins:
„(1) Introducerea şi scoaterea în şi din ţară, de către alte persoane fizice și/sau
juridice, altele decât cele autorizate conform prev ederilor prezentei ordonanțe, a
obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase se vor face
cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.

(2) La declaraţia vamală, în cazul operaţiunilor efectuate de către operatorii
economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase,
se anexează în mod obligatoriu declaraţia pe proprie răspundere că autorizaţia nu
este retrasă sau suspendată la data efectuării formalităţilor vamale.”
11. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art.9. – (1) Operatorii economici autorizaţi să efectueze operaţiuni cu metale
preţioase şi pietre preţioase, precum şi cei prevăzuţi la art. 8 alin. (7) au obligaţia să
asigure evidenţa strictă a acestora.
(2) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase vor fi înregistrate la data
producerii lor în registre speciale,şnuruite, sigilate şi înregistrate la organul fiscal în
raza căruia îşi are adresa/sediul social declarat operatorul economic autorizat.
(3) Fiecare loc de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase
al operatorului economic autorizat va avea câte un ul din aceste registre, care va fi
utilizat exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu.
(4) Operatorii economici provenind din alte state membre care efectuează operaţiuni
cu metale preţioase şi pietre preţioase înregistrează registrele speciale la organul
fiscal în raza căruia îşi desfăşoară activitatea.
(5) Modelul şi conţinutul registrului de evidenţă se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.10. - Operatorii economici autorizaţi mentionaţi la art. 9 au obligaţia să pună la
dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidenţele solicitate de acestea.”
13. Articolul 12 se modifica si va avea următorul cuprins:
„Art. 12. - (1) Marcarea are ca scop certificarea aptuluif că obiectele din metale
preţioase au conţinutul de metal preţios corespunzător mărcii de titlu care se aplică şi
identificarea operatorilor economici autorizaţi care au aplicat mărcile.
(2) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se aplică obiectelor din
metale preţioase, sunt următoarele:
a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 şi 999;
b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 şi 999;
c) pentru platină: 950;
d) pentru paladiu: 950.
(3) Pe teritoriul României pot fi puse pe pia ţă doar obiectele din metale preţioase
care au aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate şi marca de stat.
(4) Sunt recunoscute pe teritoriul României m ărcile de responsabilitate dintr-un alt
stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, dacă operatorul
economic respectiv face dovada înregistrării oficiale a acestora la autoritatea
competentă din statul membru de stabilire.
(5) Pentru obiectele din metale preţioase, provenite din confiscări sau care sunt
trecute în orice alt mod legal în proprietatea rivatpă a statului şi care nu sunt marcate
corespunzător pentru a putea fi puse pe piaţă, se aplică marca de stat de către
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(6) Pot fi comercializate pe teritoriul României ob iecte din metale preţioase dacă
acestea au aplicată marca de titlu, marca de responsabilitate şi o marcă echivalentă
cu marca de stat, aplicată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al
Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European.

(7) Procedura de echivalare cu marca de stat se aprobă prin ordin al preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(8) Prin excepţie de la alin. (3), obiectele din metale preţioase care din cauza
construcției nu pot fi marcate cu marca de titlu, marca de responsabilitate şi marca
de stat pot fi comercializate dacă au aplicată marca de responsabilitate şi marca de
stat sau sunt însoţite de certificatul de testare.
(9) Sunt exceptate de la marcare:
a) obiectele din argint în greutate de până la 2,00 grame;
b) obiectele din paladiu în greutate de până la 2,00 grame;
c) obiectele din aur în greutate de până la 1,00 gram;
d) obiectele din platină în greutate de până la 1,00 gram;
e) fragmentele de obiecte din metale preţioase;
f) monedele, medaliile şi plachetele din metale preţioase;
g) lingourile din metale preţioase;
h) metalele preţioase sub formă de materii prime;
i) obiectele confecţionate din metale preţioase destinate exportului.
(10) Pentru obiectele enumerate la alin. (9) lit. a)-d) și f)-g), Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor eliberează certificate de testare sau rapoarte de
încercare.
(11) Obiectele din metale preţioase produse pentru piaţa internă, precum şi obiectele
din metale preţioase introduse pe teritoriul României pentru a fi vândute, vor fi
prezentate la una dintre structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor pentru a fi marcate, în termen de maxim 7 de zile de la data
înregistrării acestora în gestiune, împreunăcu documentele de provenienţă.”
14. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 13. - (1) Anterior aplicării mărcii de stat, metalele preţioase trebuie să fie supuse
unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilir i titlului acestora.
(2) La stabilirea titlului metalelor prețioase nu se admit toleranțe negative.
(3) Analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase se efectuează în maximum 7
zile lucrătoare de la data preluării acestora.
(4) Dacă în urma analizelor fizice sau chimice se constată neconformităţi, operatorul
economic va fi notificat cu privire la acest aspect, pentru retragerea obiectelor în
vederea remedierii neconformităţilor.
(5) Procedurile de analiză şi marcare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(6) Modelele mărcilor de stat se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(7) Procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate se aprobă prin
ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(8) La prezentarea obiectelor din metale preţioase la Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor în vederea marcării cu marca de stat, acestea trebuie să fie
deja marcate cu marca de titlu şi marca de responsabilitate, în locurile stabiliteprin
ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(9) Excepţie de la prevederile alin. (8) fac obiectele din metale preţioase prezentate
de către Ministerul Finanţelor Publice.”
15. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 14. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este singura
autoritate competentă la nivel național care:

a) efectuează analiza și marcarea cu marca de stat a obiectelor din metale prețioase;
b) efectuează expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de
instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire
penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal
confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la
cererea persoanelor fizice şi juridice;
c) efectuează încercări metale prețioase;
d) stabilește şi înregistrează mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase;
e) stabilește tarife pentru activităţile de încercare, analiză, marcare şi expertizare.”
16. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îşi exercită
drepturile şi obligaţiile specifice activităţilor de încercare, analiză, marcare,
expertizare, înregistrare, vizareşi autorizare, în calitate de autoritate competentă pe
teritoriul României.”
17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi (8), ale art. 9 alin 1 - 4 şi
ale art. 12 alin. (11) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000
lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (10) şi ale art. 10 constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de 10.000 lei.”
18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 19. - Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor preţioase,
fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare,
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 20.000 lei, precum şi cu
confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.”
19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 20. - Contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constată şi se sancţionează de
personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al
Ministerului Finanţelor Publice şi/sau al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit
atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”
20. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 22. - (1) În caz de încălcare a prevederilor legale privind regimul metalelor
preţioase şi pietrelor preţioase, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
retrage sau, după caz, suspenda, pe o perioadă de 6 luni, autorizaţia pentru
efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase şi poate să dispună
interzicerea efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe
teritoriul României de c ătre operatorii economici autorizaţi, prevăzuţi la art. 8 alin.(7),
cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(2) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu
metale preţioase şi cu pietre preţioase precum și interzicere efectuării de operaţiuni

cu metale preţioase şi pietre preţioase se dispun prin ordin al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor care se comunică titularului autorizaţiei.
(3) Ordinul de suspendare ori, după caz, de retragere a autorizaţiei, precum și ordinul
de interzicere a efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase
produce efecte de la data comunicării.
(4) Cu aceeaşi dată urmează să se calculeze şi perioada de suspendare.
(5) Împotriva ordinului de suspendare ori de retragere a autorizaţiei sau, după caz, a
ordinului de interzicere a efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre
preţioase, se poate formula contestaţie în termenele şi condiţiile la instanţa de
contencios administrativ, în condiţile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare. .
(6) Situaţiile în care se pot dispune măsurile prevăzute la alin. (1), precum şi
procedura de reautorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi cu
pietre preţioase vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.”
21. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23. În cazul suspendării autorizaţiei cel care o deţinea nu mai are dreptul să
efectueze operaţiunile cu metale preţioase și pietre preţioase pentru care a fost
autorizat, pân ă când se constat ă încetarea cauzelor care au determinat
suspendarea.”
22. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și se adaugă alineatul (4) şi vor
avea următorul cuprins:
„(3) Obiectele din metale preţioase şi pietre preţioase provenite din confiscări sau
care sunt trecute în orice alt mod legal în proprietatea privată a statului vor fi
valorificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Termenul de depunere la unităţile Trezoreriei Statului a obiectelor din metale sau
pietre preţioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la
baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea
confiscării ori confiscate în condiţile prevăzute de lege.”
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23. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25 , cu următorul
cuprins:
„(1) Procedurile privind expertizarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase
dispusă de instanţele de judecată şi de notariatele publice, se aprobă prin Ordin al
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
(2) Procedurile privind expertizarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase la
solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de
valorificare a acestor bunuri provenite din confiscări sau care sunt trecute în orice alt
mod legal în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi
juridice se aprobă prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor.”
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24. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26 , cu următorul
cuprins:
“(1) Restituirea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase preluate abuziv de
stat, aflate în depozitul Băncii Naţionale a României, se efectueaz ă de către aceasta
numai la cererea persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judec ătoreşti definitive,
învestite cu formulă executorie.

(2) În vederea executării hotărârilor judec ătoreşti definitive, învestite cu formulă
executorie, este necesar ca persoanele îndreptăţite să depună la sucursala Băncii
Naţionale a României, aflat ă în raza de domiciliu, o cerere prin care să solicite
executarea titlului. La cererea de restituire petentul trebuie să anexeze urmatoarele
documente:
a) hotărârea judec ătorească definifivă, învestită cu formulă executorie, in
original; b) copia actului de identitate;
c) pentru alte persoane beneficiare decât cele p ăgubite, după caz, procura în original,
certificatul de moştenitor sau alte acte necesare;
(3) Pentru obiectele şi bijuteriile din metale preţioase şi pietre preţioase preluate
abuziv de stat, depuse la Banca Naţională a României, restituirea fizic ă a acestora se
efectuează numai în măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul
băncii.
4) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului şi nu se
mai regăsesc fizic în gestiunea băncii, urmează a se plăti persoanelor îndreptăţite, în
baza hotărârilor judec ătoreşti definitive, învestite cu formulă executorie,
contravaloarea metalului preţios fin conţinut în respectivele obiecte, calculată la preţul
practicat de Banca Naţională a României la data pl ăţii.
(5) Pentru pietrele preţioase libere sau montate în bijuterii, preluate abuziv de stat,
care nu se mai regăsesc fizic în gestiunea băncii, urmeaza a se plăti persoanelor
îndreptăţite, în baza hotărârilor judec ătoreşti definitive, învestite cu formulă
executorie, contravaloarea acestora, calculată potrivit preţului de evidenţă al Băncii
Naţionale a României la data pl ăţii.
(6) Sumele plătite de către Banca Naţională a României cu titlu de desp ăgubiri şi
cheltuieli de judecată se vor recupera de la Ministerul Finanţelor Publice. Restituirea
acestor sume de către Ministerul Finanţelor Publice se va face trimestrial, după
primirea documentelor justificative de la Banca Naţională a României, din capitolul de
despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale.”
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25. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27 , cu următorul
cuprins:
1

„Art. 27. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 68/2010.”
„Art. II. - (1) Obiectele din metale preţioase care, la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe, sunt marcate numai cu marca de garanţie proprie stabilită şi înregistrată la
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, alături de marca de titlu, pot fi
comercializate pân ă la 01.01.2018.
(2) Pân ă la data de 01.01.2018 marca de stat se poate aplica şi pe obiectele din
metale preţioase alături de marca de garanţie proprie şi/sau de marca de titlu.
(3) Obiectele din metale preţioase care poartă deja o marcă aplicată de o autoritate
publică român ă începând cu anul 1906 se consideră legal marcate şi pot fi
comercializate.”
„Art. III. – (1) Poansoanele cu mărci de garanţie proprie se predau, în vederea
desfigurării, la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în termen de 15
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează
potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
190/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a
fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, cu respectarea dispozițiilor art.
20 și 21 din același act normativ.”
“Art. IV. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea
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 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 25 noiembrie 2003”
„Art. V. - 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, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanță se
va republica, dându-se textelor o nou ă numerotare.”
„Art. VI. – Prezenta Ordonanță se adoptă cu respectarea prevederilor Directivei
2015/1535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul
reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile societății informaționale.”

