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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR
Nr. 251 din 31 mai 2004

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI
Nr. 409 din 1 iulie 2004

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
Nr. 2.275 din 8 iunie 2004

MINISTERUL APÃRÃRII NAÞIONALE
Nr. M 115 din 9 iulie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice privind deþinerea ºi comercializarea detectoarelor de metale
Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 604/2003, al art. 5 alin. (6) din
Hotãrârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi Comerþului, al art. 11
alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi al
art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii
Naþionale, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 389/2001,
ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor, ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
ministrul culturii ºi cultelor ºi ministrul apãrãrii naþionale emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind deþinerea
ºi comercializarea detectoarelor de metale, cuprinse în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Georgeta Moloºaga,
secretar de stat
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
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ANEXÃ

NORME TEHNICE
privind deþinerea ºi comercializarea detectoarelor de metale
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Persoanele fizice ºi juridice care deþin
ºi/sau comercializeazã detectoare de metale sunt obligate
sã obþinã, în prealabil, autorizaþia inspectoratului de poliþie
al judeþului, respectiv a Direcþiei Generale de Poliþie a
Municipiului Bucureºti, în a cãror razã teritorialã îºi au
domiciliul sau, dupã caz, sediul, ºi sã se înregistreze la
aceste autoritãþi.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã unitãþilor ºi
formaþiunilor Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului
Administraþiei ºi Internelor, Serviciului Român de Informaþii
ºi Serviciului de Protecþie ºi Pazã.
(3) În vederea deþinerii detectoarelor de metale de cãtre
personalul de specialitate atestat ºi înscris în Registrul
arheologilor, acesta are obligaþia ca, înainte de a obþine
autorizaþia prevãzutã la alin. (1), sã obþinã avizul prealabil
emis de Ministerul Culturii ºi Cultelor.
CAPITOLUL II
Eliberarea autorizaþiei de deþinere
Art. 2. Ñ (1) În vederea obþinerii autorizaþiei de deþinere
a detectoarelor de metale, persoana fizicã trebuie sã fi
împlinit vârsta de 18 ani ºi sã depunã la unitatea de poliþie
prevãzutã la art. 1 alin. (1) urmãtoarele documente:
a) cerere-tip, completatã conform modelului prevãzut în
anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie ºi
original);
c) actul cu care se dovedeºte cã solicitantul este
proprietarul detectorului de metale (xerocopie ºi original);
d) chitanþa emisã de unitãþile C.E.C., din care sã reiasã
cã a fost achitatã suma de 100.000 lei reprezentând taxa
pentru autorizaþie;
e) certificat de cazier judiciar.
(2) Nu se elibereazã autorizaþia prevãzutã la alin. (1)
persoanei care este cercetatã sau arestatã pentru
sãvârºirea infracþiunilor prevãzute la art. 23 2 ºi 233 din
Ordonanþa Guvernului nr. 43/2000, modificatã ºi completatã
prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnãri
pentru asemenea infracþiuni.
(3) Detectorul de metale va fi deþinut ºi utilizat numai
de titularul autorizaþiei.
(4) Înstrãinarea detectorului de metale se va face numai
dupã ce a fost radiat din evidenþele unitãþii de poliþie.
Art. 3. Ñ (1) Eliberarea autorizaþiei de deþinere a
detectoarelor de metale de cãtre persoanele juridice se
face pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip, completatã conform modelului prevãzut în
anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului
legal al instituþiei, precum ºi ale angajaþilor care vor utiliza
detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de
serviciu (xerocopie ºi original);
c) statutul societãþii (original ºi xerocopie);
d) actul cu care se dovedeºte cã solicitantul este
proprietarul detectorului de metale (xerocopie ºi original);
e) chitanþa emisã de unitãþile C.E.C., din care sã reiasã
cã a fost achitatã suma de 200.000 lei reprezentând taxa
pentru autorizaþie;

f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele
prevãzute la lit. b).
(2) Autorizaþia va cuprinde denumirea, sediul ºi datele
de stare civilã ale reprezentantului legal al instituþiei,
precum ºi caracteristicile de identificare ale detectorului de
metale ºi va fi însoþitã de tabelul nominal privind angajaþii
autorizaþi sã utilizeze detectorul de metale.
(3) Detectorul de metale deþinut de cãtre o persoanã
juridicã va putea fi înstrãinat în condiþiile prevãzute de
art. 2 alin. (4).
Art. 4. Ñ Autorizaþia de deþinere a detectoarelor de
metale se elibereazã solicitantului dupã 10 zile de la
depunerea documentaþiei prevãzute mai sus ºi are forma ºi
conþinutul conform anexei nr. 4 sau 5, dupã caz, la
prezentele norme tehnice.
CAPITOLUL III
Eliberarea autorizaþiei de comercializare
Art. 5. Ñ Agenþii economici care comercializeazã
detectoare de metale trebuie sã aibã prevedere în acest
sens în obiectul de activitate al societãþii ºi sã fie autorizaþi
conform legii.
Art. 6. Ñ În vederea obþinerii autorizaþiei pentru
comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic
solicitant va depune la unitatea de poliþie prevãzutã la
art. 1 alin. (1) urmãtoarele documente:
a) cerere-tip, completatã conform modelului prevãzut în
anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
b) actul de înregistrare a societãþii, împreunã cu statutul
(copie ºi original), din care sã rezulte cã are ca obiect de
activitate comercializarea detectoarelor de metale;
c) actul de identitate al administratorului societãþii,
precum ºi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzãtori de
detectoare de metale (copie ºi original);
d) chitanþã din care sã reiasã cã a fost plãtitã la C.E.C.
suma de 300.000 lei reprezentând taxa pentru autorizaþie;
e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor
prevãzute la lit. c).
Art. 7. Ñ (1) Spaþiul destinat comercializãrii
detectoarelor de metale trebuie sã aibã un afiºaj stradal cu
denumirea agentului economic ºi a obiectului de activitate
ºi totodatã sã fie prevãzut cu sistem de alarmã ori sã se
încheie contract de prestãri de servicii cu o societate de
pazã ºi securitate sau sã aibã pazã proprie permanent.
(2) Spaþiul de comercializare trebuie sã fie folosit în
exclusivitate pentru comerþul cu detectoare de metale.
(3) Ofiþerul de poliþie cãruia i-a fost repartizatã lucrarea
de eliberare a autorizaþiei va verifica, inclusiv prin deplasare
la faþa locului, îndeplinirea de cãtre solicitant a criteriilor
minime de autorizare, întocmind o notã în acest sens.
Art. 8. Ñ Autorizaþia de comercializare a detectoarelor
de metale se elibereazã în termen de 10 zile de la
depunerea documentaþiei complete ºi se emite conform
modelului prevãzut în anexa nr. 6 la prezentele norme
tehnice.
Art. 9. Ñ (1) Orice modificare privind sediul sau obiectul
de activitate pentru care s-a emis autorizaþia trebuie
comunicatã unitãþii de poliþie care a eliberat autorizaþia, în
termen de 5 zile de la data producerii acesteia, în scopul
efectuãrii modificãrilor în baza de date.
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(2) Autorizaþia de comercializare poate fi retrasã, pe o
perioadã nedeterminatã, prin dispoziþie a ºefului unitãþii de
poliþie competent, atunci când se constatã cã nu sunt
respectate prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000,
modificatã ºi completatã prin Legea nr. 462/2003, ºi ale
prezentelor norme tehnice.
Art. 10. Ñ Autorizaþia de deþinere sau de comercializare
a detectoarelor de metale este emisã de ofiþerul de poliþie

care îndeplineºte atribuþii pe linia protejãrii patrimoniului
cultural naþional, numit prin dispoziþie a ºefului unitãþii de
poliþie competent, iar înregistrarea se face în registrul
special constituit.
Art. 11. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentele norme tehnice.
ANEXA Nr. 1
la normele tehnice

CERERE

formulatã de persoana fizicã pentru obþinerea autorizaþiei de deþinere a detectoarelor de metale
Subsemnatul/Subsemnata ................................................., domiciliat/domiciliatã în localitatea ...................................,
judeþul .........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............. nr. .................., eliberat/eliberatã
de ................................... la data de ..................................., CNP ..................................., pe baza documentelor prevãzute în
Normele tehnice privind deþinerea ºi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vã
rog sã îmi eliberaþi autorizaþia de deþinere a detectorului de metale marca ..................., seria .............. nr. .......................,
pe care l-am cumpãrat de la ..................................., cu sediul în ..................................., dovedind cu actul
.........................................................., urmând sã-l folosesc la ......................................................... .
Menþionez cã am luat cunoºtinþã de prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului
arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional, modificatã ºi completatã prin Legea nr.
462/2003.

Data întocmirii .................................

Semnãtura .............................

ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

CERERE

formulatã de persoana juridicã pentru obþinerea autorizaþiei de deþinere a detectoarelor de metale
Subsemnatul/Subsemnata ..................................., domiciliat/domiciliatã în localitatea ..................................., judeþul
.........................., telefon ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............ nr. .........................., eliberat/eliberatã
de ................................... la data de ..................................., CNP ..................................., reprezentant legal al Societãþii
......................................................., pe baza documentelor prevãzute în Normele tehnice privind deþinerea ºi comercializarea
detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vã rog sã îmi eliberaþi autorizaþia de deþinere a
detectorului de metale marca ....................., seria ................... nr. ......................., care a fost cumpãrat de la
..................................., cu sediul în ..................................., dovedind cu actul ......................................, urmând sã fie folosit
la .................................................................. .
Manipularea lui se face de cãtre .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................,
angajaþi cu contract de muncã ai societãþii.
Menþionez cã au luat cunoºtinþã de prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului
arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 462/2003, atât reprezentantul legal al societãþii, cât ºi cei care manipuleazã detectorul de metale.

Data întocmirii .................................

Semnãtura .............................
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ANEXA Nr. 3

la normele tehnice
CERERE

formulatã de agenþii economici pentru obþinerea autorizaþiei de comercializare a detectoarelor de metale
Subsemnatul/Subsemnata ..............................................., domiciliat/domiciliatã în localitatea .....................................,
judeþul ...................., telefon ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .......... nr. ....................., eliberat/eliberatã
de ......................... la data de ......................, CNP .........................., reprezentant legal al Societãþii ................................
..........................................................................................................................................................................................................,
pe baza documentelor prevãzute în Normele tehnice privind deþinerea ºi comercializarea detectoarelor de metale, pe care
le anexez la prezenta cerere, vã rog sã îmi eliberaþi autorizaþia de comercializare a detectoarelor de metale de cãtre
societatea comercialã sus-menþionatã, în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia
patrimoniului arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional, modificatã ºi completatã prin
Legea nr. 462/2003.
Menþionez cã avem magazine de comercializare la adresele:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Gestionarii acestor magazine sunt numiþii:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Data întocmirii .................................

Semnãtura .............................
ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

Antet
Nr. .............. din ...............
AUTORIZAÞIE

de deþinere a detectoarelor de metale de cãtre persoanele fizice
În baza prevederilor art. 5 alin. (61) din Ordonanþa Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului
arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 462/2003, se autorizeazã pentru deþinerea detectorului de metale marca ...................., seria ........................,
domnul/doamna .............................................................................................................................................................................,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............... nr. ................., eliberat/eliberatã de .................... la data de .....................,
CNP ..................................... .
Inspector-ºef al inspectoratului de poliþie judeþean
(Director general al Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti),
ANEXA Nr. 5

la normele tehnice

Antet
Nr. .............. din ...............
AUTORIZAÞIE

de deþinere a detectoarelor de metale de cãtre persoanele juridice
În baza prevederilor art. 5 alin. (61) din Ordonanþa Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului
arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 462/2003, se autorizeazã pentru deþinerea detectorului de metale marca ..................., seria ........................, persoana
juridicã .................................................................................., cu sediul în ........................................., înregistratã la
............................ sub nr. ...................., reprezentatã prin domnul/doamna .................................., domiciliat/domiciliatã în
................................, judeþul ................................., posesor/posesoare al B.I./C.I. seria ............... nr. ........., eliberat/eliberatã
de .................... la data de ....................., CNP ..................................... .
Inspector-ºef al inspectoratului de poliþie judeþean
(Director general al Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti),
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ANEXA Nr. 6

la normele tehnice

Antet
Nr. .............. din ...............
AUTORIZAÞIE

de comercializare a detectoarelor de metale
În baza prevederilor art. 5 alin. (61) din Ordonanþa Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului
arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 462/2003, se autorizeazã pentru comercializarea detectoarelor de metale persoana juridicã .........................................,
cu sediul în .............................................................., înregistratã la .................................. sub nr. ..........., reprezentatã prin
domnul/doamna .............................................................., domiciliat/domiciliatã în .............................., judeþul .........................,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ................, eliberat/eliberatã de ................................. la data de .................,
CNP .......................... .
Inspector-ºef al inspectoratului de poliþie judeþean
(Director general al Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti),

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 763 din 15 iunie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR
ªI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. 455 din 22 iunie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Listei substanþelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun
Având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea ºi combaterea efectelor consumului produselor
din tutun, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. OB 6.963/2004 al Direcþiei generale pentru integrare europeanã ºi relaþii
internaþionale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii ºi ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista substanþelor permise a fi
utilizate în fabricarea produselor din tutun, prevãzutã în
anexa*) care este parte integrantã a prezentului ordin.
Art. 2. Ñ Dosarul produsului din tutun, întocmit în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, se depune la
Ministerul Sãnãtãþii doar dacã prezintã anexat un referat de
evaluare al Comisiei de avizare a Institutului de Sãnãtate
Publicã Bucureºti.
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan

*) Anexa este reprodusã în facsimil.

Art.

3.

Ñ

Modificarea

sau

completarea

Listei

substanþelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor
din tutun se aprobã în conformitate cu prevederile legale
ale Uniunii Europene.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu
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ANEXÃ

LISTA
substanþelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E*)
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
SPERANÞA TIA MARE OC

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

Bucureºti, 26 mai 2004.
Nr. 312.

*) Hotãrârea este reprodusã în facsimil.
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BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E*)
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
VEDEA VÃLENI OC

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
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