
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 
 

Hotărâre privind înfiin ţarea pe lâng ă Autoritatea Na ţional ă pentru Protec ţia 
Consumatorilor a unei activit ăţi finan ţate integral din venituri proprii 

 
 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea 
situa ţiei actuale  
 

Articolul 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, 
prevede : „(1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
îşi exercită drepturile şi obligaţiile specifice activităţilor de analiză, 
marcare, expertizare şi autorizare printr-o structură organizatorică ale 
cărei organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  
   (2) Sursele de finanţare se vor asigura din venituri realizate din 
activitatea proprie.” 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a fost elaborat 
un act normativ respectiv, Hotărârea de Guvern nr. 633/2003 privind 
înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii ( 
venituri realizate de Direcţia de metale preţioase şi pietre preţioase), 
act normativ abrogat prin H.G. nr. 882/2010. 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
finanţarea Autorităţii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, prevedere ce a fost 
menţinută până la apariţia Legii nr. 329/2009, când finanţarea 
Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 
 Art. 7 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prevede:  „Art. 
7. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile 
obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituţii publice 
finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se 
fac venit la bugetul de stat.  
   (2) Disponibilităţile în lei şi în valută ale autorităţilor şi instituţiilor 
publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit 
mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al 
ministrului finanţelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.  
   (3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea 
desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) 
se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire 
prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice.  
   (4) În situaţia autorităţilor prevăzute la alin. (1), reorganizate în 



cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul 
Finanţelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la 
propunerea acestuia.” 
 Astfel, conform punctului 23 din Anexa nr. 1 – Lista instituţiilor 
şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului şi ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării, 
finanţarea ANPC a fost modificată din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri în Finanţată integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
În momentul de față, Direcţia de metale preţioase şi pietre preţioase 
funcționează în cadrul ANPC și este finanțată integral de la bugetul 
de stat. 
 

2. Schimb ări 
preconizate  
 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 190/2000 a 
fost elaborat prezentul act normativ privind înfiinţarea pe lângă 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi 
finanţate integral din venituri proprii, respectiv veniturile realizate de 
Direcţia de metale preţioase şi pietre preţioase.  
Prin schimbarea formei de finanțare se aduce o degrevare a 
bugetului de stat în ceea ce privește salarizarea personalului acestei 
direcții, dotarea tehnică și materială ( achiziționarea de aparatură 
specifică pentru analizarea metalelor prețioase și pietrelor prețioase, 
achiziționarea de substanțe pentru verificarea bijuteriilor, achitarea 
chiriei pentru spațiile în care își desfășoară activitatea atât în 
Municipiul București cât și la locațiile din teritoriu ). 
In sensul celor de mai sus, se preia de la ANPC, un număr de 40 de 
posturi cu personalul aferent, astfel, este necesar a se modifica și 
Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea 
ANPC, reducându-se numărul de personal din cadrul aparatului 
propriu al instituției și implicit degrevarea bugetului de stat în ceea ce 
privește salarizarea. 
 

3. Alte informaíi Nu este cazul 
 
 

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. 

5.Alte informa ții Nu este cazul 
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) 
Indicatori Anul 

Curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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                

Nu 
este 
cazul 

     

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare,     

 plus/minus, din care:                       
a) buget de stat, din 

acesta:                   
(i) cheltuieli de personal               
 (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              
(ii) bunuri şi servicii                   

Nu 
este 
cazul 

     

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:    

 a) buget de stat                         
 b) bugete locale                

Nu 
este 
cazul 

     

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare                      

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea  
veniturilor bugetare                       

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea  modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                       

Nu este cazul 

7. Alte informaţii             Nu este cazul  
 

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. 

Se modifică Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 
privind organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

2. Conformitatea proiectului de act - nu este cazul 



normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare. 
3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

- nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 

- nu este cazul 

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

- nu este cazul 

6. Alte informaţii - nu este cazul 
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 tratează 
acest aspect. 

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 

Proiectul de act normativ nu tratează 
acest aspect. 

3.Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect  al 
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 tratează 
acest aspect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în   conformitate cu 
prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 750/2005 
privind  constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu tratează 
acest aspect. 

5. 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: 
 
- Consiliului Legislativ 
 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 7-a - Activit ăţi de informare public ă privind elaborarea şi implementarea 

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

 
Conform dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în 
administraţia publică.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului    urmare 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii si 
securităţii cetăţenilor  sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 



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. 

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

2.Alte informații Nu este cazul 
 

Față de cele prezentate, s-a elaborat proiectul de Hotărâre privind înfiin ţarea pe 
lângă Autoritatea Na ţional ă pentru Protec ţia Consumatorilor a unei activit ăţi finan ţate 
integral din venituri proprii , pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l adoptați. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
      
 
 



 
 

Hotărâre  
privind înfiin ţarea pe lâng ă Autoritatea Na ţional ă pentru Protec ţia Consumatorilor a unei 

activit ăţi finan ţate integral din venituri proprii 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
    Art.1.  Se aprobă înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
a activităţii  "Operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase", denumită în continuare 
Direcția metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley.  
 
   Art. 2.   (1) Activitatea Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley constă 
în:  
   a) autorizarea persoanelor fizice şi juridice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, 
aliaje ale acestora şi pietre preţioase, în condiţiile legii;  
   b) efectuarea operaţiunilor de analiză și marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale 
preţioase sau aliaje ale acestora, topirea și încercarea metalelor prețioase și alte activități 
conexe la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate;  
   c) efectuarea operaţiunilor de expertizare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase, a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase sau aliaje ale acestora şi pietre 
preţioase, potrivit legii;  
   d) stabilirea şi aprobarea, potrivit legii, pe bază de tarife proprii, a mărcilor utilizate de 
fabricanţi, exportatori, importatori şi, după caz, comercianţi, a modelului mărcii de garanţie 
proprie, precum şi a condiţiilor de înregistrare a acestora;  
   e) emiterea de norme interne şi norme tehnice de lucru, aprobate prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 
   f) stabilirea tarifelor pentru activităţile proprii de analiză, marcare şi expertizare, aprobate 
prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 
   g) dispunerea suspendării şi, după caz, retragerii autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni 
cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, în condiţiile prevăzute de lege. 
Suspendarea, respectiv retragerea, se dispune prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor;  
   h) acordarea de consultanţă de specialitate şi organizarea de cursuri de pregătire şi 
perfecţionare profesională, în domeniul său de activitate, pe bază de tarife proprii, pentru 
persoanele fizice şi juridice interesate;  
   i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul său de activitate, stabilite prin acte normative.  
   (2) Activitatea se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de 
credite care a înfiinţat-o.  
 
   Art. 3.   (1) Finanţarea Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley se 
realizează integral din venituri proprii.  
   (2) Veniturile proprii se constituie din:  
   a) taxe de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu 
metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;  
   b) tarife percepute pentru activităţi de analiză, topire, încercare și expertizare a metalelor 
preţioase şi expertizare a pietrelor preţioase;  



   c) tarife pentru stabilirea, aprobarea şi înregistrarea mărcilor utilizate de persoanele fizice şi 
juridice autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a metalelor preţioase şi a aliajelor 
acestora;  
   d) tarife pentru marcarea metalelor preţioase şi aliajelor acestora precum și tarife pentru alte 
activități conexe;  
   e) veniturile realizate din activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h);  
   f) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din 
veniturile prevăzute la lit. a)-e);  
   g) donaţii şi sponsorizări.  
   (3) Cheltuielile curente şi de capital efectuate pentru realizarea activităţii Direcției metale 
prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley, se finanţează integral din veniturile proprii 
prevăzute la alin. (2).  
 
   Art. 4.   (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii se aprobă o dată cu bugetul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele 
publice.  
   (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează 
în anul următor.  
 
   Art. 5.  (1) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se realizează prin 
unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, conform prevederilor legale în vigoare.  
   (2) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se 
efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  
 
   Art. 6.  Conducerea Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley este 
asigurată de un director, numit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor. 
 
   Art. 7.   (1) Numărul şi structura organizatorică a personalului Direcției metale prețioase, 
pietre prețioase și Proces Kimberley se vor stabili, în funcţie de volumul activităţilor 
desfăşurate, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  
   (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile 
personalului contractual din sectorul bugetar.  
   (3) Angajarea personalului se face pe bază de examen ori concurs, după caz, în condiţiile 
legii.  
 
   Art. 8.  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va pune la dispoziţia Direcției 
metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley, din parcul auto existent, pentru 
desfăşurarea de activităţi specifice, un  autoturism, cu un consum normat de 360 litri/lună. 
 
 Art. 9. (1) Preluarea numărului de 40 de posturi cu personalul aferent de la Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor și încadrarea personalului Direcției metale 
prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley în noua structură organizatorică, se face în 
termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare 
categorie de personal.  
   (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de 60 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 
   Art. 10.  Activităţile prevăzute la art. 2, aflate în derulare, vor fi desfăşurate în continuare în 
condiţiile prezentei hotărâri. 
 
 
 



Art. II. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, Hotărârea Guvernului nr. 700/2012  
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
1.  alineatul (3) al art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
        (3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 581, exclusiv demnitarii şi posturile 
aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii, din care pentru aparatul central 60, 
iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 521. 
 
2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
 
3. Anexa nr. 2 pct. II. se modifică după cum urmează: 
    “ II. Institu ţii finan ţate din venituri proprii:   

1. Centrul Na ţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucure şti. 
2. Direc ția metale pre țioase, pietre pre țioase și Proces Kimberley.” 

 
 
 
 

 PRIM-MINISTRU 
VICTOR-VIOREL PONTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

A AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR  

 
* Direcţia funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi presupune o activitate finanţată din venituri proprii. 

 
 

PREŞEDINTE 

ANEXĂ  
Anexa nr. 1 la Hot ărârea Guvernului nr. 700/2012 
Număr total de posturi:   
Numărul maxim de posturi = 60, exclusiv  demnitarii, 
precum şi posturile aferente 
activit ăţilor finan ţate integral din venituri proprii 
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