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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/200 privind 
regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, cu 
care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. Pl-x564 
din 28 noiembrie 2005 . 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 

aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România 
 
 

 
Cu adresa nr. Pl-x564 din 28 noiembrie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi completat prin H.C.D. nr. 
34/2005, a sesizat pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale , avizul negativ 
al Comisiei Juridice de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Elaborarea proiectului de lege a fost determinată de necesitatea completării 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul de a se reglementa şi situaţia rezultată ca urmare a 
contestării la instanţa de contencios, a deciziei de retragere a autorizaţiei ori de 
respingere a cererii de autorizare. 

Ca urmare a propunerii de completare, obligaţia de lichidare a stocului de 
obiecte şi bijuterii din metale preţioase, din  aliaje ale acestora, precum şi a stocului 
de pietre preţioase, ar trebui îndeplinită în termen de 30 de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii instanţei de contencios, în situaţia în care decizia de retragere a 
autorizaţiei ori de respingere a cererii de autorizare fost contestată la această instanţă. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 
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La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi ( o abţinere domnul 
deputat Erdei-Doloczki Istvan) . 

Proiectul de Lege a fost respins de Senat în şedinţa din data de 21 noiembrie 
2005. 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii proiectului de Lege, în şedinţa din data de 22 decembrie 
2005, comisia propune respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, din 
următoarele considerente: 

Redactarea propunerii legislative nu respectă dispoziţiile articolului 15 din 
Legea nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, deoarece în procesul de legiferare este interzisă instituirea 
aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte normative. Astfel, în conformitate 
cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 
„Împotriva ordinului sau după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a 
autorizaţiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în 
termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004” 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
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