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Ordinul	nr.	423/2018	privind	situațiile	ı̂n	care	se	pot	

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	 ı̂n	 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	
Modificări (...) 
Text publicat în M.Of. al României. 

În vigoare de la 18 septembrie 2018 

Având în vedere prevederile: 

- art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 22 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Referatul nr. 309 din 14.03.2018 al Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces 
Kimberley, 

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul 
ordin: 

Art. 1. - 

Autorizarea operațiunilor cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, 
efectuate de operatorii economici ca activități permanente ori profesionale, se face pe 
perioadă nedeterminată, de către Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor. 

Art. 2. - 



(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este abilitată să dispună 
suspendarea autorizației sau, după caz, retragerea autorizației pentru efectuarea de 
operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase în cazul în care 
constată încălcarea dispozițiilor Ordonanței de urgență 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 și numai pentru una sau o parte din operațiunile pentru 
care persoanele fizice și juridice au fost autorizate. 

Art. 3. - 

(1) Suspendarea autorizației are ca efect sistarea temporară a efectuării operațiunilor 
anume prevăzute în ordinul de suspendare. 

(2) În caz de suspendare a autorizației, titularul ei nu mai are dreptul să efectueze 
operațiunile cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, pentru care a 
fost autorizat, pe perioada dispusă prin ordinul de suspendare. 

(3) Revocarea suspendării autorizației se face numai la cererea scrisă a titularului acesteia 
și numai după ce personalul abilitat al Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor a constatat că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea 
autorizației. 

Art. 4. - 

(1) Suspendarea autorizației se dispune în următoarele situații: 

a) neîntocmirea sau lipsa evidențelor operațiunilor cu metale prețioase și pietre 
prețioase, în condițiile prevederilor legale în vigoare; 

b) comercializarea sub orice formă a bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase, cu ori 
fără pietre prețioase, fără ca acestea să fie marcate, în condițiile prevăzute de lege; 

c) lipsa notificării Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu privire la 
schimbările intervenite în datele de identificare a titularului autorizației. 

(2) Retragerea autorizației se dispune în următoarele situații: 

a) în cazul în care operatorul economic nu a întreprins măsuri pentru remedierea cauzelor 
care au determinat suspendarea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale 
și pietre prețioase pe o perioadă de 6 luni, ca urmare a încălcării prevederilor legale în 
vigoare privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase; 

b) în cazul în care operatorul economic autorizat nu mai îndeplinește una sau mai multe 
din condițiile necesare în vederea autorizării; 

c) în cazul condamnării definitive pentru o infracțiune în legătură cu operațiunile cu 
metale prețioase sau pietre prețioase a operatorului economic autorizat. 

 



(3) Suspendarea sau retragerea autorizației se dispune din oficiu ori la cererea organelor 
cu atribuții de control în materie, în baza constatărilor acestora. 

Art. 5. - 

În caz de suspendare sau retragere, originalul autorizației se depune în termen de 5 zile 
lucrătoare și se păstrează la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. 

Art. 6. - 

În caz de retragere a autorizației, reautorizarea este posibilă, cu îndeplinirea procedurilor 
inițiale 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 realizează cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 
2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru 
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 
3.052/95/CE, atunci când: 

a) sunt încălcate prevederile legale în vigoare privind regimul metalelor prețioase și al 
pietrelor prețioase și nu se întreprind măsuri pentru remedierea situațiilor astfel create; 

b) există condamnări definitive pentru infracțiuni în legătură cu operațiunile cu metale 
prețioase sau pietre prețioase ale operatorului economic sau ale unui angajat al 
operatorului economic. 

Art. 8. - 
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