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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

        
 Bucureşti, 16.12.2002 

                    Nr.23/249/2000 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea şi 

completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea 

de metrologie, transmis cu adresa nr.542 din 23 octombrie 2000, pentru 

dezbatere şi avizare în fond. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

        
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         Bucureşti, 16.12.2002 

                                                                                                         Nr.23/542/2000 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea şi completarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.104/1999 pentru 
modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, transmis cu adresa 
nr.542 din 23 octombrie 2000, înregistrat sub nr.249/XVIII/3 din 23.10.2000. 
  În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) 
din Constituţia României. 
  Proiectul de lege este însoţit de: 
  - avizul nr.542 din 06.03.2001 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
  - avizul nr.819 din 28.01.2002 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
  - avizul nr.894 din 30.08.1999 al Consiliului Legislativ; 
  - adresele nr.186301/10.05.2001 şi 125306/01.04.2002 ale Ministerului Industriei şi Resurselor; 
  - adresa nr.1994 din 11.05.2001 a Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul. 
  Prin adoptarea acestei ordonanţe au fost create condiţiile de armonizare a legislaţiei României cu directivele Uniunii 
Europene în domeniul metrologiei legale, în special cu Directiva Europeană 80/181 privind unităţile de măsură. 
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  În şedinţa din 5 decembrie 2002, membrii comisiei, în conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente admise. 
  Amendamentele admise se referă la: 
  - preluarea din Vocabularul Internaţional de Metrologie a noilor definiţii adoptate pentru etaloanele primare; 
  - preluarea ideii trasabilităţii la etaloanele internaţionale, absolut obligatorie în schimburile internaţionale de mărfuri; 
  - corelarea activităţilor care au ca obiect controlul metrologic al statului în ceea ce priveşte: etalonări şi verificări, 
aprobări de model, avize şi autorizări, supraveghere metrologică; 
  - actualizarea cuantumului amenzilor şi precizarea clară a cazurilor în care se aplică acestea; 
  - aplicarea cerinţelor normelor de tehnică legislativă aprobate după apariţia prezentei ordonanţe. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei. 
  Au participat ca invitaţi, din partea Biroului Român pentru Metrologie Legală, domnul Fănel Iacobescu - director 
general şi domnul Dumitru Dinu - director general adjunct. 
        

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 
În urma dezbaterii, Comsia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OG nr. 104/1999  
adoptat de Senat 

 

Amendamente admise  
 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

LEGE 
privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
104/1999 pentru modificarea şi completarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 
privind activitatea de metrologie 

Nemodificat  
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0 1 2 3 
2. Art. unic � Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 

104 din 30 august 1999 pentru modificarea şi 
completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, 
emisă în temeiul art.1 lit.G pct.7 din Legea 
nr.140/1999 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 
1999. 
 

Art. I � Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 
104 din 30 august 1999 pentru modificarea şi 
completarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de 
metrologie, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999 
cu următoarele modificări şi completări: 
 

 

3. Titlul ordonanţei 
ORDONANŢA 

pentru modificarea şi completarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind 

activitatea de metrologie 
 

Nemodificat  

4.  
 
 
Art. 1 - În România, în toate domeniile de 
activitate, se utilizează unităţile de măsură 
legale, stabilite de prezenta ordonanţa.  
           Unităţile de măsură folosite pe 
teritoriul României sunt obligatorii şi pentru 
importuri. 
 

1.Punctul 1 va avea următorul cuprins: 
"Articulul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 1 - Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul 
şi mijloacele prin care se asigură exactitatea 
şi uniformitatea măsurărilor. " 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Noua formulare prezintă 
cadrul general al activităţii 
de metrologie. 
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(Text O.G. nr.20/1992) 

5.  
 

______ 

2.După punctul 1, se introduc punctele 11-18 
cu următorul cuprins: 
"11. După art. 1 se introduce art. 11, cu 
următorul cuprins: 
Art.  11 - Termenii de specialitate utilizaţi în 
prezenta ordonanţă sunt definiţi conform 
prevederilor din anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conţinutul anexei se 
modifică şi se referă numai 
la definiţii. 

6.  
Art.2 - Pentru asigurarea exactităţii şi 
uniformităţii măsurărilor, toate mijloacele de 
măsurare aflate pe teritoriul ţarii vor utiliza, 
ca referinţa unică, Sistemul naţional de 
etaloane al României.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 

12. Art. 2 va avea următorul cuprins: 
Art. 2 � Pentru asigurarea exactităţii şi 
uniformităţii măsurărilor, se utilizează unităţi 
de măsură legale şi mijloace de măsurare 
care au ca referinţe etaloane naţionale ale 
României sau ale altor ţări ori etaloane 
internaţionale, după caz. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se folosesc noţiunile mai 
exacte de �etalon naţional� 
si �etalon internaţional� care 
sunt definite în anexă. Noua 
formulare permite rapotarea 
la  referinţe internaţionale, 
conform Acordului de 
recunoaştere reciprocă a 
certificatelor de etalonare 
(MRA) la care România este 
parte. 
 

7.  
Art. 3 - În vederea protejării  persoanelor 
fizice si juridice împotriva efectului nociv al 
unor măsurări incorecte sau false, mijloacele 
de masurare si masurarile din domeniile de 

13. Art. 3 va avea urmatorul cuprins:  
Art. 3 - Mijloacele de măsurare şi măsurările 
care sunt utilizate în domenii de interes 
public privind  sănătatea şi siguranţa 
populaţiei, ordinea publică, protecţia 

Formularea este preluată din 
MID (directiva europeană 
�new approach) art. 3. 
Termenul �control 
metrologic legal�, definit în 
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interes public, cum sunt: relaţiile şi tranzacţiile 
comerciale, supravegherea traficului de 
mărfuri şi persoane, protecţia muncii si 
mediului, sănătatea publică, fabricarea şi 
controlul medicamentelor, operaţiunile fiscale 
şi poştale, expertizele judiciare si altele, sunt 
supuse obligatoriu controlului metrologic al 
statului.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
          Activităţile care au ca obiect mijloacele de 
măsurare şi măsurările prevăzute la alin. 1 sunt 
supuse obligatoriu controlului metrologic al 
statului, prin autorizare şi supraveghere 
metrologică. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 
 

mediului, perceperea taxelor şi drepturilor, 
protecţia consumatorilor sau corectitudinea 
tranzacţiilor comerciale se supun controlului 
metrologic legal, conform prevederilor 
prezentei ordonanţe. 
 
 
 
         
 
  
          Activităţile agenţilor economici, care 
au ca obiect mijloacele de măsurare şi 
măsurările prevăzute la alin. (1), sunt supuse 
controlului metrologic legal, prin autorizare şi 
supraveghere metrologică, conform 
prevederilor prezentei ordonanţe. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

MID art. 3c) este folosit în 
locul termenului de �control 
metrologic al statului� si 
este definit în anexă. 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal�. 
 

8. Art. 4 - Cadrul tehnico-organizatoric pentru 
asigurarea utilizării unităţilor de măsură 
legale, a racordarii etaloanelor si verificarilor 
metrologice la Sistemul naţional de etaloane şi 
a controlului metrologic al statului se 
stabileşte potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 

14. Articolul 4 se abrogă 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Continutul se regaseste la art 
1, 2, 3 si 5. 
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9.  
 
Art.5 - Politica statului în domeniul 
metrologiei se realizează de Guvern prin 
Biroul Roman de Metrologie Legala, organ de 
specialitate al administratiei publice centrale, 
subordonat acestuia.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
 
 

______ 

15. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
 
Art.5. - Biroul Român de Metrologie Legală 
este organul de specialitate al administraţiei 
publice centrale, organism competent, 
responsabil cu asigurarea reglementărilor 
metrologice, mijloacelor tehnice şi 
acţiunilor la nivelul întregii ţări necesare 
pentru obţinerea credibilităţii rezultatelor 
măsurărilor. 
 
          Biroul Român de Metrologie Legală, 
exercită, în numele statului, controlul 
metrologic legal al mijloacelor de măsurare 
şi al măsurărilor. 
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Se defineşte clar autoritatea 
competentă din metrologia 
legală, prin referire la 
conţinutul termenului 
�asigurare metrologică� 
definit în anexa şi în VML 
2000 şi se renunţă la 
aspectele privind 
subordonarea, care se 
regăsesc în OUG nr. 
18/1999. 
Se preia continutul art. 20 
alin. (1) si o parte a 
continutul art. 22. 

10.  
 

CAPITOLUL II 
Unităţi de măsură 

 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
 

16. Titlul cap. II va avea următorul cuprins: 
 

"Unităţi de măsură legale" 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Noul titlu corespunde 
conţinutului capitolului. 

11.  
Art.6 - În Romania se utilizează unităţile de 

17. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
Art. 6-  Unităţile de măsură legale sunt: 

În practică se utilizează şi 
alte unităţi decât cele care 
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măsură aparţinând Sistemului Internaţional de 
Unităţi, simbolizat SI, adoptat de Conferinţa 
Generală de Măsuri şi Greutaţi şi recomandat 
de Organizaţia Internaţională de Metrologie 
Legală.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
 
 
 

_____ 

a) unităţi de măsură aparţinând Sistemului 
Internaţional de Unităţi, simbolizat SI, 
multiplii şi submultiplii lor zecimali; 
b) unităţi din afara SI utilizate împreună 
cu unităţile SI; 
c) unităţi compuse. 
 
         Unităţile de măsură legale se aprobă 
prin hotărâri ale Guvernului care stabilesc 
denumirile, simbolurile şi definiţiile 
unităţilor de măsură legale, valorile 
unităţilor de măsură legale care nu fac 
parte din SI, exprimate în unităţi SI şi, după 
caz, domeniile în care acestea pot fi 
utilizate. 
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fac parte din SI. 
 
 
 
 
 

 

Noul alineat este temeiul 
legal pentru HG nr. 
854/2001 care transpune 
directiva europeana 
80/181/CEE. 

12. Art.7 - Unităţi de măsură legale sunt cele 
prevăzute în anexa nr.1, care face parte 
integranta din prezenta ordonanţă.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
           Denumirile, simbolurile si definiţiile 
unităţilor de măsură legale şi ale multiplilor şi 
submultiplilor lor, regulile deformare si 
utilizare a acestora, factorii de transformare 
în unităţi ale sistemului internaţional de 

18. Articolul 7  va avea următorul cuprins: 
Art. 7- Este obligatoriu a se utiliza  unităţi 
de măsură legale în măsurările efectuate în 
domeniile de interes public  prevăzute la 
art. 3 alin. 1 . 
            
Se admite utilizarea tranzitorie a 
indicaţiilor suplimentare exprimate în 
unităţi de măsură nelegale, împreună cu 
unităţile de măsură legale, numai în 
condiţiile stabilite prin hotărâri ale 

S-a eliminat anexa nr. 1, 
deoarece unităţile de măsură 
legale constituie obiectul 
HG 854/2001. Noul conţinut 
al alineatului corespunde cu 
practica internaţională de 
metrologie legală. 
Conţinutul anterior al 
alineatului se regăseşte în 
art. 6 alin. 2. Noul conţinut 
este un temei legal pentru 
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unităţi (SI) a unităţilor de măsură legale care 
nu fac parte din sistemul internaţional de 
unităţi (SI) şi, după caz, domeniile în care 
acestea pot fi utilizate se stabilesc prin 
standarde române.  
 
(Text Legea nr.11/1994 de aprobare a O.G. 
nr.20/1992) 
 

Guvernului, prevăzute la art. 6 alin. 2. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

prevederea similară din HG 
nr. 854/2001. 

13. 2. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
Art. 9. - Constituie mijloace de măsurare toate 
măsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, 
precum şi materialele de referinţă care 
furnizează informaţii de măsurare, singure 
sau asociate cu unul sau mai multe dispozitive 
suplimentare. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 
Art.10 - Mijloacele de măsurare trebuie să 
indice rezultatele măsurărilor în unităţi de 
măsură legale şi să corespundă condiţiilor de 
funcţionare şi prescriptiilor metrologice 
aprobate.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
 
 

3.Punctul 2 va avea următorul cuprins: 
"Articolele 9 şi 10  se abrogă." 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Fiind vorba despre o 
definiţie, conţinutul 
articolului se regăseşte în 
anexă. 
Prevederile se încadrează în 
cap. V, secţiunea 1. 
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14. 3.Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
 
 
Art. 11. - În funcţie de scopul utilizării, 
mijloacele de măsurare sunt mijloace de 
măsurare etalon şi mijloace de măsurare de 
lucru. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 

4. La punctul 3,articolul 11 va avea 
următorul cuprins: 
 
"Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
Art. 11. - În funcţie de scopul utilizării şi 
independent de construcţia sau de 
exactitatea lor,  mijloacele de măsurare se 
împart în etaloane şi mijloace de măsurare de 
lucru." 
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Noua formulare face o 
clasificare mai exactă a 
mijloacelor de măsurare. 

15. CAPITOLUL IV 
Sistemul naţional de etaloane şi transmiterea 

unităţilor de măsură 
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

5.După punctul 3, se introduce punctul 31 cu 
următorul cuprins: 
"31. Titlul capitolul IV se abrogă." 
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Conţinutul capitolului IV se 
integrează în cap. III; 
întrucât şi etaloanele sunt 
mijloace de măsurare. 
 

16. 4. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 
 
 
Art. 12. - Mijloacele de măsurare destinate să 
definească, să realizeze, să conserve sau să 
reproducă unităţile de măsură, în scopul de a 
servi ca referinţă pentru alte mijloace de 
măsurare, sunt etaloane. 
 

6.La punctul 4, articolul 12 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 12. - Etaloanele naţionale sunt 
recunoscute prin hotărâre a Guvernului la 
propunerea Biroului Român de Metrologie 
Legală. 
 
           

Conţinutul anterior al 
alineatului se modifică, fiind 
vorba despre o definiţie care 
se regăseşte în anexă. Noua 
formulare stabileşte forma 
de recunoaştere a etaloanelor 
naţionale. 
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(Text O.G. nr.104/1999) 
        Etaloanele desemnate sau larg 
recunoscute ca având cele mai înalte calităţi 
metrologice şi ale căror valori sunt atribuite 
fără raportare la alte etaloane ale aceloraşi 
mărimi sunt etaloane primare. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 
        Cheltuielile privind etaloanele naţionale 
ale Biroului Român de Metrologie Legală şi 
ale organizaţiilor prevăzute la alin. 2 se 
suportă de la bugetul de stat. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 
        Etaloanele naţionale împreună cu 
celelalte etaloane atestate din România 
formează - prin unicitate şi structură unitară 
pe niveluri de exactitate - Sistemul naţional de 
etaloane şi constituie baza ştiinţifică, tehnică 
şi legală, de referinţă, a tuturor măsurărilor 
efectuate pe întregul teritoriu al ţării, precum 
şi în relaţiile tehnico-ştiinţifice cu alte ţări. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 

 
       Etaloanele naţionale sunt bunuri 
proprietate publică a statului, deţinute, 
perfecţionate, conservate şi utilizate de către 
organizaţii nominalizate prin hotărâre a 
Guvernului care satisfac cerinţele stabilite 
conform prevederilor prezentei ordonanţe. 
  
          
        Cheltuielile privind etaloanele 
naţionale ale Biroului Român de Metrologie 
Legală şi ale organizaţiilor prevăzute la 
alin. 2 se suportă de la bugetul de stat. 
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Conţinutul anterior al 
alineatului se modifică, 
deoarece definiţia 
etaloanelor primare nu 
constituie obiectul acestei 
reglementări. În schimb,  se 
stabileşte cine si cum se pot 
deţine etaloane. 
Conţinutul anterior al 
alineatului se modifică fiind 
vorba despre o definiţie care 
se regăseşte în anexă, o parte 
a conţinutului fiind 
transferată la alin. 1 şi 2. 
Noua formulare stabileşte 
forma de finanţare a 
etaloanelor naţionale. 
Conţinutul anterior al 
alineatului se modifică fiind 
vorba despre o definiţie care 
se regăseşte în anexă, o parte 
a conţinutului fiind 
transferată la alin. 1 şi 2. 
Noua formulare stabileşte 
forma de finanţare a 
etaloanelor naţionale. 
Conţinutul alineatului se 
abrogă deoarece se regăseşte 
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parţial la art. 2. Se renunţă la 
noţiunea de �Sistem national 
de etaloane », care nu este 
definită şi nici nu are o 
formă materială. În locul 
acestei referinte se folosesc, 
în art. 2,  noţiunile  mai 
exacte de �etalon national� 
şi �etalon international�, 
definite în anexă şi care 
corespund practicilor 
internaţionale. 
 

17.  
 
 
Art. 13. - În scopul asigurării uniformităţii, 
exactităţii şi legalităţii măsurărilor, mijloacele 
de măsurare trebuie să fie trasabile la 
etaloanele naţionale sau internaţionale. 
Transmiterea unităţilor de măsură se 
realizează prin etalonare sau verificare 
metrologică, pornindu-se de la etaloanele 
primare, prin niveluri succesive de exactitate, 
folosindu-se celelalte etaloane, până la 
mijloacele de măsurare de lucru.  
Transmiterea unităţilor de măsură se 
efectuează de către laboratoare de metrologie 
în condiţiile prezentei ordonanţe. 

7. La punctul 5, articolul 13 va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 13. - Trasabilitatea rezultatelor 
măsurărilor efectuate cu mijloace de 
măsurare supuse controlului metrologic 
legal se realizează prin verificări 
metrologice, efectuate de către laboratoare 
de metrologie în condiţiile prezentei 
ordonanţe. In acest scop se utilizează 
etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale 
României, ale altor ţări, sau la etaloane  
internaţionale, după caz." 
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Noua formulare se referă 
exclusiv la trasabilitatea 
măsurărilor supuse 
controlului metrologic legal, 
renunţându-se la notiunea 
perimata de �transmitere a 
unitatilor de masură �. 
Notiunea de �trasabilitate� 
corespunde practicilor 
internationale şi este definită 
în anexă. 
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(Text O.G. nr.104/1999) 

18.  
 
 
Art.14 - Etaloanele naţionale sunt deţinute, 
perfecţionate, conservate şi utilizate de instituţii 
specializate, stabilite prin hotarârea Guvernului.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
 
 
        Atestarea, conservarea, compararea cu 
etaloanele naţionale ale altor state şi racordarea 
la etaloanele internaţionale se fac conform 
instrucţiunilor de metrologie legală, emise 
potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe. 
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

8. După punctul 5, se introduc punctele 51 - 
53 cu următorul cuprins: 
51. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 
"Art. 14- Atestarea, conservarea şi utilizarea 
etaloanelor naţionale, compararea lor cu 
etaloanele altor state şi racordarea la etaloanele 
internaţionale se realizează conform 
prevederilor instrucţiunilor de metrologie 
legală, emise potrivit dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe.  
 
         Instrucţiunile de metrologie legală, 
prevăzute la alin. 1 vor stabili şi cerinţele pe 
care trebuie să le îndeplinească organizaţiile 
prevăzute la art. 12 alin. 2, în vederea 
nominalizării lor. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Prevederile au fost  
transferate parţial la art. 12 
alin. 2, pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
Noua formulare preia 
continutul art. 14 alin 2 din 
OG nr. 20/1992. 
 
Prevederile au fost preluate 
la art. 14 alin. 1 pentru o mai 
bună sistematizare a 
textului. Conţinutul  actual 
reprezintă temeiul legal 
pentru detalierea cerinţelor 
ce trebuie îndeplinite de 
organismele nominalizate 

19. CAPITOLUL V 
Controlul metrologic al statului  

 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
 
 
 
 

52. Titlul capitolului V va avea următorul 
cuprins: 

 
"Controlul metrologic legal" 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal�. 
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20.  
Secţiunea 1 

Controlul metrologic al mijloacelor de măsurare 
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

53. Titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins: 
 

"Controlul metrologic legal al mijloacelor de 
măsurare" 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

 
Idem 

21. 6. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 
 
Art. 15. - Se supun obligatoriu controlului 
metrologic al statului etaloanele 
corespunzătoare oricărui nivel de exactitate şi 
mijloacele de măsurare de lucru care se 
utilizează în domeniile de interes public, 
prevăzute la art. 3. 
 
         Sortimentele de mijloace de măsurare 
prevăzute la alin. 1 se stabilesc de Biroul 
Român de Metrologie Legală prin Lista 
oficială a mijloacelor de măsurare supuse 
obligatoriu controlului metrologic al statului, 
publicată şi reactualizată periodic în 
Monitorul Oficial al României. Lista va 
cuprinde şi modalităţile de control metrologic 
aplicabile fiecărui sortiment, precum şi 
intervalul maxim admis între două verificări 
metrologice succesive. 

9. La punctul 6, articolul 15 va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 15. � Se supun controlului metrologic 
legal  mijloacele de măsurare de lucru 
destinate să realizeze măsurările din 
domeniile de  interes public prevăzute la art. 3 
alin.1, care sunt cuprinse în Lista oficială a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal. 
         Lista oficială a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal prevăzută 
la alin. 1 va detalia măsurările din domenii 
de  interes public prevăzute în art.3 alin. 1, 
categoriile şi  sortimentele de mijloace de 
măsurare de lucru utilizate în aceste 
măsurări, modalităţile de control metrologic 
aplicabile fiecărui sortiment, precum şi 
intervalul maxim admis între două 
verificări metrologice succesive; lista se 
stabileşte şi se aprobă de catre directorul 

S-a renunţat la controlul 
�etaloanelor corespunzatoare 
oricărui nivel de exactitate�, 
care nu se supun controlului 
metrologic legal, nicăieri în 
lume. 
 
 
 
Noua formulare precizeaza 
mai clar conţinutul Listei 
oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului 
metrologic legal, 
responsabilitatea elaborarii, 
aprobarii si modul de 
publicare. 
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(Text O.G. nr.104/1999) 
 
 
 
 
 
 
 

________ 

general al  Biroului Român de Metrologie 
Legală şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
         Pentru fiecare din categoriile de 
mijloace de măsurare prevăzute în Lista 
oficială a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal, cu excepţia 
aparatelor de cântărit cu funcţionare 
neautomată, se elaborează norme de 
metrologie legală şi/sau norme de 
metrologie legală CEE, care stabilesc 
cerinţele tehnice şi  metrologice specifice 
categoriei respective.  
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

 
 
 
Acest alineat preia 
prevederile art.17, 
reformulat, care se abrogă. 
Se impune a preciza aceste 
categorii de reglementări 
anterior art. 16 alin (2) în 
care se face referire la norme 
de metrologie legală CEE. 
Formularea corespunde 
celor trei categorii de 
control: naţionale, CEE �old 
approach� şi CEE �new 
approach�. 
Aparatele de cântărit cu 
funcţionare neautomată sunt 
reglementate prin HG 
749/2001. 
 

22. 7. Articolul 16 va avea următorul cuprins: 
 
 
Art. 16. - Controlul metrologic al statului asupra 
mijloacelor de măsurare se exercită, în condiţiile 
prevăzute de instrucţiunile de metrologie legală, 
prin următoarele modalităţi: 
a) aprobari de model; 

10. La punctul 7, articolul 16 va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 16. - Înainte de introducerea pe piaţă 
şi punerea în funcţiune a mijloacelor de 
măsurare prevăzute la art.15 alin. 1, cu 
excepţia aparatelor de cântărit cu 
funcţionare neautomată,  controlul 

Vechiul art. 16 este 
reformulat in cadrul art. 16 
si art. 161. 
Noua formulare diferenţiază 
categoriile de control în 
funcţie de faza în care se 
aplică (înainte  sau după 
introducerea pe piaţă) şi 
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b) avize de instalare; 
c) avize de punere în funcţiune; 
d) etalonări;  
e) verificări metrologice iniţiale; 
f) verificări metrologice periodice; 
g) verificări metrologice după reparare sau 

după modificare; 
h) inspecţii si testari inopinate; 
i) supravegherea metrologică a utilizării 

mijloacelor de măsurare. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 
 
 
 

_______ 

metrologic legal se exercită în conformitate 
cu prevederile din instrucţiunile de 
metrologie legală, prin următoarele modalităţi: 

a) aprobare de model; 
b) aprobare de model CEE ; 
c) verificare metrologică iniţială; 
d) verificare iniţiala CEE; 
e) aviz metrologic. 
 

 
 
 
            Condiţiile de introducere pe piaţă şi 
de punere în funcţiune a aparatelor de 
cântărit cu funcţionare neautomată  şi a 
mijloacelor de măsurare care fac obiectul 
normelor de metrologie legală CEE se 
stabilesc prin reglementări tehnice specifice 
adoptate prin hotărâri ale Guvernului.  
 

Comisia pentru industrii şi servicii 

după tipul lor: categorii de 
control: naţionale, CEE �old 
approach� şi CEE �new 
approach�. 
În fapt, se preiau prevederile 
de la art. 16 şi se dezvoltă în 
funcţie de diferenţierile de 
mai sus, cu observaţia că 
autorizările şi etalonările nu 
sunt forme de control 
metrologic legal al 
mijloacelor de măsurare.  
Acest alineat nou reprezintă 
temeiul legal pentru HG 
nr.749/2001 care a intrat în 
vigoare la 26.07. 2002 

23.  
 
 

_______ 

11. După punctul 7, se introduce punctul 71 
cu următorul cuprins: 
" 71. După articolul 16 se introduce art. 161 cu 
urmatorul cuprins: 
Art. 161. - Mijloacele de măsurare prevăzute 
la art. 15 alin. 1 aflate în utilizare se supun, 
în condiţiile stabilite prin instrucţiuni de 
metrologie legală, următoarelor modalităţi 

Prin acest art. nou se 
realizează alinierea la 
prevederile din directivele 
europene referitoare la 
controlul mijloacelor de 
măsurare aflate în utilizare. 
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de control metrologic legal: 
a) verificare metrologică periodică; 
b) verificare metrologică după reparare sau 
modificare; 
c) inspecţie şi testare inopinată; 
d) supraveghere metrologică a utilizării." 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

24. 8. Articolul 17 va avea următorul cuprins: 
Art. 17. - Pentru fiecare din categoriile de 
mijloace de măsurare prevăzute în Lista 
oficială a mijloacelor de măsurare supuse 
obligatoriu controlului metrologic al statului, 
cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. 2, 
Biroul Român de Metrologie Legală 
elaborează şi difuzează norme de metrologie 
legală care definesc caracteristicile tehnice ale 
mijloacelor de măsurare şi condiţiile de 
exactitate pe care trebuie să le satisfacă 
acestea. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 

12. Punctul 8 va avea următorul cuprins: 
"Articolul 17 se abrogă." 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

Acest articol reformulat este 
prevăzut la art.16 alin.(2) şi 
la art. 37 pentru a se stabili 
categoriile de reglementări. 

25.  
 
 
Art.18 - Mijloacele de măsurare care au 
corespuns la controlul metrologic al statului 

13. După punctul 8, se introduce punctul 81 
cu următorul cuprins: 
"81.  Art. 18 va  avea următorul cuprins: 
Art. 18 - Pe mijloacele de măsurare care au 
corespuns la controlul metrologic legal 

 
 
 
Formularea corespunde 
celor trei categorii de 
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devin mijloace de măsurare legale. Această 
calitate se atestă prin documente specifice şi, 
după caz, prin mărci metrologice de stat: 
marca metrologică de model şi marca 
metrologică de verificare.  
 
        
 
         Marca metrologică de model este semnul 
distinctiv care, aplicat pe un mijloc de 
măsurare, atestă conformitatea acestuia cu 
modelul aprobat.  
 
        Marca metrologică de verificare este 
semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de 
măsurare dupa verificarea metrologică, atestă 
ca acesta este un mijloc de măsurare legala. 
  
        Marcile metrologice aplicate sub formă de 
sigiliu sunt supuse dispoziţiilor legale referitoare 
la sigiliile statului şi beneficiază de acceaşi 
protecţie juridică.  
   
        Metodologia eliberării documentelor 
specifice şi a investirii cu marci metrologice de 
stat a mijloacelor de măsurare legale se 
stabileste prin instructiuni de metrologie 
legala.  
 

prevăzut la art. 16 alin. 1 şi art. 161  lit. a) şi 
b) se aplică, după caz, următoarele marcaje 
metrologice:  
a) marcajul aprobării de model; 
b) marcajul  de verificare metrologică; 
c) marcajul aprobării de model CEE; 
d) marcajul  de verificare iniţială CEE. 
 
        Mijloacele de măsurare prevăzute la 
alin. 1 sunt mijloace de măsurare legale. 
 
        
 
       Reprezentarea grafică, condiţiile de 
aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor 
metrologice se stabilesc prin instrucţiuni de 
metrologie legală. 
 
        Marcajele metrologice aplicate sub 
formă de sigiliu se supun şi dispoziţiilor legale 
referitoare la sigiliile statului şi beneficiază de 
acceaşi protecţie juridică. 
 
 
 

_______ 
 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

control: naţionale, CEE �old 
approach� şi CEE �new 
approach�. Termenul de 
�marcaj� este cel consacrat 
în reglementările care au 
preluat directivele europene. 
 
 
Noua formulare  stabileşte 
când mijloacele de măsurare 
devin legale. 
Se foloseste termenul de 
marcaj in loc de marca si 
corespunde definiţiei 3.7 din 
VML2000 s-a transferat la 
definitii in anexa.  
Noua formulare preia 
continutul alin. (5) 
reformulat si este  completă 
şi conformă cu practica 
uzuală, acoperind toate 
tipurile de marcaje: 
naţionale, CEE �old 
approach� şi CEE �new 
approach. 
Noua formulare  foloseste 
termenul de marcaj în loc de 
marca. 
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(Text O.G. nr.20/1992)  

26. La articolul 19, primul alineat va avea 
următorul cuprins: 
        Mijloacele de măsurare care nu au 
corespuns la controlul metrologic al statului nu 
au calitatea de mijloace de măsurare legale şi, ca 
urmare, utilizarea lor este interzisă. 
Deţinătorii acestor mijloace de măsurare sunt 
obligaţi să le scoată din uz. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 
 
 
 

_________ 
 
 
 

           
         Dacă se constată utilizarea de mijloace de 
măsurare nelegale, acestea sunt sigilate şi, după 
caz, confiscate. În cazul săvârşirii vreunei 
infracţiuni, se iau măsuri să nu dispară urmele 
infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte 
mijloace de probă, potrivit prevederilor Codului 
de procedură penală, şi sunt sesizate organele de 
urmarire penală.  
 

14.La punctul 9, articolul 19 va avea 
următorul cuprins:  
"Art. 19 - Mijloacele de măsurare care nu au 
corespuns la controlul metrologic legal sau pe 
care sunt aplicate marcaje de verificare cu 
termen de valabilitate depăşit nu au calitatea 
de mijloace de măsurare legale. 
 
 
 
        Este interzisă introducerea pe piaţă, 
punerea în funcţiune sau utilizarea pentru 
măsurările din domeniile de interes public 
prevăzute la art.3 alin.1 a mijloacelor de 
măsurare prevazute la alin.1. Deţinătorii 
acestor mijloace de măsurare sunt obligaţi, 
dupa caz,  să le retragă de pe piaţă sau să le 
scoată din uz. 
 
Nemodificat. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal� şi 
se marchează momentul 
introducerii pe piaţă, şi cel al 
punerii în funcţiune, 
conform practicii europene. 
Teza a 2-a este preluată la 
alin.(2). 
 
 
Exprimarea este  imperativa, 
conform cerintelor Legii 
24/2000. Text preluat parţial 
din ordonanţă 
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(Text O.G. nr.20/1992) 

27. 10. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 
 
Art. 20. - Controlul metrologic al statului asupra 
mijloacelor de măsurare se exercită de către 
Biroul Român de Metrologie Legală prin 
personal propriu împuternicit în conformitate 
cu prevederile instrucţiunilor de metrologie 
legală. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 
În cazul în care Biroul Român de Metrologie 
Legală nu poate asigura executarea tuturor 
activităţilor de control prevăzute la art. 16 lit. 
d) - g), acesta poate delega exercitarea acestor 
categorii de control unor laboratoare autorizate 
în conformitate cu prevederile instrucţiunilor 
de metrologie legală. 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 

15.La punctul 10, articolul 20 va avea 
următorul cuprins: 
"Art.20 Biroul Român de Metrologie Legală 
poate asigura executarea activităţilor de 
control prevăzute la art. 16 alin. 1 lit. c) si 
art. 161 lit. a) si b) prin delegarea exercitării 
acestor categorii de control unor 
laboratoare autorizate în conformitate cu 
prevederile instrucţiunilor de metrologie 
legală. 
 
Laboratoarele autorizate prevăzute la alin. 1 
trebuie să întocmească   documente de 
evidenţă privind mijloacele de măsurare 
verificate." 
 
 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Există situaţii în care BRML 
nu poate răspunde cerinţelor, 
cel puţin din punct de vedere 
teritorial. 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu alin.(1) prin care 
se prevede existenţa unor 
laboratoare autorizate. 

28. Sectiunea a-2-a  
Controlul metrologic al măsurărilor 

 
(Text O.G. nr.20/1992) 

16. După punctul 10, se introduce punctul 
101 cu următorul cuprins: 
"101. Titlul secţiunii a 2-a va avea următorul 
cuprins: 

  
"Controlul metrologic legal al măsurărilor" 

 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal�. 
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Comisia pentru industrii şi servicii 

29. 11. La articolul 21 litera d) va avea următorul 
cuprins: 
Art.21 - Se supun controlului metrologic al 
statului măsurările care se încadreaza în 
următoarele categorii: 
 
(Text O.G. nr.20/1992)  
 

17. La punctul 11 articolul 21 va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 21 - Se supun controlului metrologic 
legal măsurările care se încadrează în 
următoarele categorii: 
 
 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal�. 

30. a) măsurările efectuate în cadrul unor tranzacţii 
comerciale sau măsurările pe baza cărora se 
stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, 
taxe, daune, impozite şi altele;  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

a) măsurările efectuate în cadrul unor tranzacţii 
comerciale sau măsurările pe baza cărora se 
stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, 
taxe, daune, impozite şi altele asemenea; 
 
 

Pentru claritatea textului. 

31. b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce 
afectează interesele cetăţenilor, cum sunt: 
concentraţia de zahar şi concentraţia de alcool în 
băuturi, concentraţia de grasimi în lapte şi unt, 
masa hectolitrica şi umiditatea cerealelor, viteza 
autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sânge 
şi altele;  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce 
afectează interesele cetăţenilor, cum sunt: 
concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool 
în băuturi, concentraţia de grăsimi în lapte şi 
unt, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, 
viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică 
din sânge şi altele asemenea; 
 
 

Pentru claritatea textului. 

32. c) măsurările efectuate asupra unor marimi ce 
afectează sănătatea publică sau protecţia 
mediului, cum sunt: poluanţii organici şi metalici 

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce 
afectează sănătatea şi siguranţa populaţiei 
precum şi mediul, cum sunt: poluanţii 

Pentru claritatea textului. 
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din apa, poluantii de pesticide si alte substante 
toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, 
continutul de noxe din atmosfera etc.;  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

organici şi metalici din apă,  pesticide şi alte 
substanţe toxice, gazul de eşapament al 
autovehiculelor, conţinutul de noxe din 
atmosferă şi altele  asemenea. 
 
 

33. d) măsurările care privesc produsele şi mărfurile 
care se livrează şi se vând preambalate, 
conţinând cantităţi determinate, indicate prin 
etichetare sau sub altă formă, precum şi 
produsele cu gramaj declarat, fără a fi 
preambalate; 
 
(Text O.G. nr.104/1999) 
 

d) măsurările care privesc produsele şi 
mărfurile care se livrează şi se vând 
preambalate, conţinând cantităţi determinate, 
indicate prin etichetare sau sub altă formă, 
precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a 
fi preambalate; 
 
 

 

34. e) alte masurari din domeniile care pot afecta 
sanatatea si securitatea persoanelor si protectia 
mediului.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
Pentru domeniile în care se utilizează aceste 
categorii de măsurări, Guvernul prin 
organismele sale specializate, va elabora 
reglementari specifice. 
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

e) alte masurari din domeniile care pot afecta 
sanatatea si securitatea persoanelor si protectia 
mediului.  
 
 
 
Pentru domeniile în care se utilizează aceste 
categorii de măsurări, metodele de măsurare 
se stabilesc de către autorităţi, după caz." 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
 
 
Formulare mai simplă. 
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35. La articolul 22, partea introductivă va avea 

următorul cuprins: 
Art. 22. - Controlul metrologic al statului asupra 
măsurărilor se exercită în condiţiile prevăzute 
de instrucţiunile de metrologie legală de către 
Biroul Român de Metrologie Legală prin 
personal propriu împuternicit sau prin 
cooperare cu alte organe ale administraţiei 
publice centrale sau locale, prin următoarele 
modalităţi: 
 

Art. 22 va avea următorul cuprins: 
 
Art. 22- (1) Controlul metrologic legal asupra 
măsurărilor prevăzut la art. 5 alin. (2) se 
realizează prin următoarele modalităţi: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se utilizează termenii de 
�control metrologic legal�  
O parte a continutului a fost 
transferata la alin.2. 

36. a) ridicarea de probe si efectuarea de măsurări si 
analize comparative pentru verificarea exactitaţii 
rezultatelor de măsurare declarate;  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

a) prelevarea de probe şi efectuarea de 
măsurări şi analize comparative pentru 
verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale 
măsurărilor. 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se utilizează un  termen 
consacrat. 

37. b) inspectii si testari inopinate in locurile unde se 
efectuiaza masurarile;  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

Nemodificat  

38. c) avizarea reglementarilor specifice elaborate, 
conform art.21, de alte organisme specializate;  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 
 

c) avizarea metodelor de măsurare 
prevăzute la art.21 alin. (2); 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Reformularea este in 
concordanta cu noua 
formulare a art. 21 alin. (2). 

39. d) expertize metrologice.  Nemodificat  
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(Text O.G. nr.20/1992) 
 

 

40.  
 

______ 

 (2) Pentru realizarea controlului metrologic 
legal prevăzut la alin. (1)  Biroul Român de 
Metrologie Legală poate solicita 
colaborarea şi altor organe ale 
administraţiei publice centrale sau locale, 
după caz. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Formulare mai clara a 
ultimei parti a art. 22 si 
eliminarea repetarii cerintei 
prevazute la art.5 alin. (2). 

41. CAPITOLUL VI 
Obligatiile persoanelor fizice si persoanelor 

juridice in domeniul metrologiei 
 

(Text O.G. nr.20/1992) 
 

Titlul capitolului VI va avea următorul 
cuprins: 

CAPITOLUL VI 
Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în 

domeniul metrologiei legale 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Corelare cu textele 
precedente. 

42. Articolul 23 va avea următorul cuprins: 
Art. 23. - Persoanele fizice sau persoanele 
juridice care fabrică, construiesc, importă, 
repară, modifică, încearcă, etalonează, verifică, 
închiriază, vând sau montează mijloace de 
măsurare, supuse obligatoriu controlului 
metrologic al statului, sunt obligate să solicite 
Biroului Român de Metrologie Legală, în 
condiţiile prevăzute de instrucţiunile de 

Art. 23  va  avea următorul cuprins: 
 
Art. 23. � (1) Persoanele fizice sau juridice 
care fabrică, importă, repară, modifică, 
verifică, închiriază, vând sau montează 
mijloace de măsurare prevăzute la art.15 
alin.(1), cu excepţia aparatelor de cântărit 
cu funcţionare neautomată, solicită emiterea 
de către Biroul Român de Metrologie Legală, 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal� 
S-a renunţat la autorizarea 
activităţii de etalonare 
deoarece aceasta nu este 
supusă controlului 
metrologic legal 
Se corelează lista 
documentelor cu categoriile 
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metrologie legală specifice, următoarele 
documente oficiale:  
a) autorizaţii pentru exercitarea activităţii de 
fabricare, construire, import, 
reparare/modificare, încercare, 
etalonare/verificare, închiriere, vânzare şi 
montare a mijloacelor de măsurare; 
b) certificate de aprobare de model; 
c) autorizaţii de verificator metrolog; 
d)avize de instalare; 
e) avize de punere în funcţiune. 

în condiţiile prevăzute de reglementările 
specifice, a următoarelor documente, după 
caz:  
a) avize pentru fabricarea,  importul, 
repararea/modificarea, închirierea, vânzarea şi 
montarea mijloacelor de măsurare; 
b) certificate de aprobare de model sau, după 
caz, certificate de aprobare de model CEE; 
c) autorizaţii pentru persoane juridice 
privind activitatea de verificare a 
mijloacelor de măsurare precum şi de 
verificator metrolog persoană fizică; 
d)avize metrologice; 
În cazuri speciale, prevăzute în 
reglementările specifice, responsabilitatea 
obţinerii aprobării de model revine 
deţinătorului. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

de control prevăzute la art. 
16 si 161. 
Se preia ultima parte a art. 
25 alin. (2). 
Precizare clară a cazurilor de 
autorizare a persoanelor 
fizice şi juridice. 

43. Biroul Român de Metrologie Legală este 
obligat să îşi exercite funcţia de control prin 
supravegherea metrologică a activităţii 
deţinătorilor autorizaţiilor menţionate la lit. 
a), în conformitate cu prevederile 
instrucţiunilor de metrologie legală. 

 (2) Persoanele fizice sau juridice care 
repară, modifică, verifică, închiriază, şi/sau 
vând aparate de cântarit cu funcţionare 
neautomată după ce acestea au fost puse în 
funcţiune, solicită emiterea de către Biroul 
Român de Metrologie Legală, în condiţiile 
prevăzute de reglementările specifice, a 
următoarelor documente, după caz: 
a) aviz pentru repararea/modificarea, 

Se specifica mai clar faptul 
ca la aparatele de cantarit cu 
functionare neautomata, 
autorizarile se aplica numai 
dupa punerea in functiune. 
Precizare clară a cazurilor de 
autorizare a persoanelor 
fizice şi juridice. 
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închirierea, vânzarea şi montarea 
mijloacelor de măsurare; 
b) autorizaţii pentru persoanele juridice 
privind activitatea de verificare a 
mijloacelor de măsurare precum şi de 
verificator metrolog persoană fizică. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

44.  
 
 

_______ 

(3) Persoanele fizice şi juridice, prevăzute la 
alin. (1) si  (2) trebuie să respecte, în cursul 
desfăşurării activităţii, cerinţele iniţiale care 
au stat la baza deciziei de acordare a 
autorizaţiilor şi să asigure condiţiile 
necesare realizării supravegherii 
metrologice, conform prevederilor 
instrucţiunilor de metrologie legală. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se reformulează mai clar in 
corelare cu titlul capitolului. 

45. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 
Art. 24. - Deţinătorii de mijloace de măsurare 
supuse obligatoriu controlului metrologic al 
statului sunt obligaţi să asigure legalitatea 
acestora şi să le declare, înainte de intrare în 
uz/instalare/punere în funcţiune, la organele 
Biroului Român de Metrologie Legală, pentru 
luare în evidenţă şi supraveghere metrologică. 

Art. 24 va  avea următorul cuprins: 
Art. 24 - (1) Persoanele fizice sau juridice 
care utilizează sau încredinţează spre 
utilizare, în calitate de proprietar, mijloace 
de măsurare supuse controlului metrologic 
legal sunt obligate să asigure legalitatea 
acestora şi să le declare, înainte de punerea în 
funcţiune/utilizare, Biroului Român de 
Metrologie Legală, pentru asigurarea 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal� 
Se explicitează toate cazurile 
întâlnite în practică. 
 
Se fixează exact momentul 
declarării. 
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controlului metrologic. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 

46.  
 
 
 
 

_______ 
 
 

(2) Se interzice persoanelor fizice sau 
juridice să deţină în locurile destinate 
măsurărilor din domenii de interes public 
prevăzute la art. 3 alin. (1),  mijloace de 
măsurare specifice acestor măsurări, dacă 
acestea sunt false sau falsificate, nu poartă 
marcajele metrologice obligatorii în 
termenul de valabilitate sau au indicaţii 
exprimate numai în unităţi de măsură 
nelegale. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Noua formulare a alin. 2 
rezultă din practica de 
metrologie legală şi preia 
parţial text din ordonanţa de 
bază care fusese abrogat. 

47. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 
Art. 25. � Mijloacele de măsurare care sunt 
supuse obligatoriu controlului metrologic al 
statului prin aprobare de model nu pot fi puse 
în circulaţie decât după eliberarea 
certificatului de aprobare de model de către 
Biroul Român de Metrologie Legală şi după 
aplicarea mărcii metrologice de model. 

Art. 25 va  avea următorul cuprins: 
Art. 25� (1) Producătorul de mijloace de 
măsurare supuse controlului metrologic legal 
prin aprobare de model sau reprezentantul 
autorizat al acestuia, persoană juridică cu 
sediul în România, are responsabilitatea 
aplicării marcajului aprobării de model, în 
condiţiile prevăzute prin reglementări 
specifice.  
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conţinutul alin. 1 se abrogă, 
fiind redundant cu art. 15 şi 
16. Noua formulare, preluată 
de la alin. 2 si reformulata se 
refera numai la 
responsabilitatea aplicarii 
marcajelor ; 
responsabilitatea solicitarii 
certificatului de aprobare de 
model este deja prevazuta la 
art 23. 
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48.  Obligaţia obţinerii aprobării de model şi a 

aplicării mărcii metrologice de model revine 
producătorului sau importatorului, în condiţiile 
prevăzute de instrucţiunile de metrologie 
legală. În cazuri speciale, prevăzute în 
instrucţiunile de metrologie legală, 
responsabilitatea obţinerii aprobării de model 
revine deţinătorului. 
Producătorii, importatorii şi deţinătorii sunt 
obligaţi să respecte eventualele condiţionări 
impuse prin certificatul aprobării de model şi să 
le aducă integral la cunoştinţă clienţilor. 
 

 (2) Producătorul sau reprezentantul său 
autorizat, importatorul sau deţinătorul unui 
mijloc de măsurare sunt obligaţi să aducă 
integral la cunoştinţă clienţilor condiţionările 
impuse prin certificatul aprobării de model. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Conţinutul alin. 2 a fost 
transferat la alin. 1, iar 
conţinutul actual este preluat 
de la alin. 3 Se realizează 
alinierea la prevederile Legii 
evaluării conformităţii nr. 
608/2001, în care se 
vorbeşte despre 
�reprezentant autorizat�. 
 

49. Articolul 26 va avea următorul cuprins: 
Art. 26. - Pentru mijloacele de măsurare care nu 
sunt supuse obligatoriu controlului metrologic 
al statului producătorii şi importatorii poartă 
întreaga răspundere privind calitatea acestora şi 
respectarea prescripţiilor metrologice şi a altor 
prevederi legale aplicabile. 
 

Art. 26 va  avea următorul cuprins: 
Art. 26- Producătorii sau reprezentanţii lor 
autorizaţi, importatorii şi utilizatorii poartă 
întreaga răspundere privind calitatea 
mijloacelor de măsurare care nu sunt supuse 
controlului metrologic legal, din punct de 
vedere metrologic. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se utilizează termenii 
oficiali �control metro-logic 
legal�  
Se realizează alinierea la 
prevederile Legii evaluării 
conformităţii nr. 608/2001, 
în care se vorbeşte despre 
�reprezentant autorizat� 
 

50. Articolul 27 va avea următorul cuprins: 
Art. 27. - Agenţii economici îşi vor organiza 
activităţile ce fac obiectul controlului metrologic 
al statului pe baza cerinţelor din instrucţiunile 
de metrologie legală. Activitatea de metrologie 
va fi coordonată de un conducător tehnic al 

Art. 27 va  avea următorul cuprins: 
Art. 27- Agenţii economici, persoane juridice 
care fabrică, importă, repară, modifică, 
verifică, închiriază, vând sau montează 
mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 
alin (1) îşi vor organiza activităţile ce fac 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal�. 
Prevederea este mai clara. 
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activităţii, numit prin decizie. obiectul controlului metrologic legal pe baza 

cerinţelor din instrucţiunile de metrologie 
legală. Activitatea de metrologie va fi 
coordonată de un responsabil tehnic al 
activităţii, numit prin decizie a 
conducătorului agentului economic. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

51. La articolul 29 punctul I, literele a), b), c) şi f) 
vor avea următorul cuprins: 
 
Art.29 - Constituie contraventii, daca nu au fost 
savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii 
penale, sa fie considerate infractiuni, si se 
sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte: 
I. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei 
 
(Text O.G. nr.20/1992 completat şi modificat 
prin Legea nr.211/1998) 
 

Art. 29 va avea următorul cuprins:  
 
 
Art.29 - Constituie contravenţii, dacă nu au 
fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să constituie infracţiuni, 
următoarele fapte şi se sancţionează astfel: 
 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  

S-a reformulat articolul 
pentru o exprimare mai 
clara si s-au reactualizat 
amenzile. 

52. a) fabricarea, construirea, importul, 
repararea, modificarea, încercarea, 
etalonarea, verificarea, închirierea, vânzarea 
sau montarea, fără autorizaţie de exercitare a 
activităţilor menţionate, a mijloacelor de 
măsurare supuse obligatoriu controlului 
metrologic al statului; 
 

a) nerespectarea prevederilor art. 7, alin. 
(1), cu amendă contravenţională de la 
50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea 
mijlocului de măsurare până la intrarea în 
legalitate; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  

Noua formulare comaseaza 
sanctiunile de la pct. I lit a), 
b), c), f) si pct. II lit b), e), f) 
din OG nr.104/1999, prin 
raportarea la articolele 
încălcate. 
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53. b) vânzarea, utilizarea sau închirierea 

mijloacelor de măsurare care nu au corespuns 
la controlul metrologic al statului, conform 
art. 19; 

b) nerespectarea prevederilor art. 18, alin. 
(1), cu amendă  contravenţională de la 
10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi sigilarea 
mijlocului de măsurare; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 

Conţinutul este transferat la 
pct. I lit a) 

54. c) nerespectarea condiţiilor prevăzute în 
aprobarea de model sau modificarea 
mijloacelor de măsurare faţă de modelul 
aprobat; 
 

c) nerespectarea prevederilor art. 19, alin. 
(2), cu amendă  contravenţională de la 
50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea 
mijlocului de măsurare până la intrarea în 
legalitate; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 

Conţinutul este transferat la 
pct. I lit a). 

55. d) producerea şi livrarea de produse de larg 
consum şi preambalate cu încălcarea 
reglementărilor prevăzute la art.21; 
 
(Text O.G. nr.20/1992) 

d) nerespectarea prevederilor art. 20, alin. 
(2), cu amendă contravenţională  de la 
10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi/sau 
suspendarea autorizaţiei până la o dată 
stabilită de personalul desemnat al Biroului 
Român de Metrologie Legală; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

Noua formulare prezinta mai 
clar fapta sanctionabila. 

56. e) aplicarea mărcii metrologice de model pe 
un mijloc de măsurare neconform cu modelul 
aprobat sau a mărcii metrologice de verificare 
pe un mijloc de măsurare neconform cu 

e) producerea şi distribuţia de produse de 
larg consum şi preambalate care nu au 
corespuns modalităţilor de control 
metrologic legal prevăzute la art. 22, lit. a), 

Se utilizeaza termenul 
marcaj in loc de marca, 
conform practicilor 
comunitare 
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cerinţele specificate; 
 
 
(Text O.G. nr.20/1992) 

b), d), cu amendă contravenţională de 
la25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi 
retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea 
introducerii pe piaţă a acestora; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 

57. f) fabricarea, importul sau utilizarea 
mijloacelor de măsurare fără aprobare de 
model, respectiv sustragerea de la obligaţiile 
prevăzute la art. 25; 
 

f) nerespectarea prevederilor art. 23, alin. 
(1) şi (2),  cu amendă contravenţională  de la 
100.000.000 lei la 200.000.000 lei. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 

Conţinutul este transferat la 
pct. I lit a) 

58. g) împiedicarea, sub orice formă, a 
persoanelor împuternicite conform art.36 de 
a-şi exercita atribuţiile prevăzute de lege 
privind controlul metrologic al statului; 
 
(Text O.G. nr.20/1992) 

g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 
(3), cu amendă contravenţională de la 
50.000.000 lei la 100.000.000 lei  şi 
restrângerea/suspendarea  sau retragerea  
autorizaţiei, după caz, conform prevederilor 
instrucţiunilor de metrologie legală; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal�. 

59. La articolul 29 punctul II, litera c) va avea 
următorul cuprins: 
c) nerespectarea prevederilor din 
instrucţiunile de metrologie legală, numai 
dacă aceste prevederi fac trimitere expresă la 
acest articol; 
 

h) nerespectarea prevederilor art. 24, alin. 
(1), cu amendă  contravenţională de la 
50.000.000 lei la 100.000.000 lei; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 
 

Actualizarea cuantumului 
amenzii. 
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60. La articolul 29, punctul II se completează cu 

literele e) şi f) cu următorul cuprins: 
e) instalare/punere în funcţiune a mijloacelor 
de măsurare fără avizele prevăzute în Lista 
oficială a mijloacelor de măsurare supuse 
obligatoriu controlului metrologic al statului; 
 

i) nerespectarea prevederilor art. 24, alin. 
(2), cu amendă contravenţională de la 
50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea 
şi/sau confiscarea mijlocului de măsurare, 
după caz; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
 

Noua formulare comaseaza 
sanctiunile de la pct. I lit a, 
b, c, f si pct. II lit b, e, f din 
OG 104, prin raportarea la 
articolele încălcate. 

61. f) nedeclararea mijloacelor de măsurare 
supuse obligatoriu controlului metrologic al 
statului, pentru luare în evidenţă şi 
supraveghere metrologică, respectiv 
sustragerea de la  obligaţiile prevăzute la art. 
24. 

j) nerespectarea prevederilor art. 25, cu 
amendă contravenţională  de la 25.000.000 
lei la 75.000.000 lei şi/sau sigilarea 
mijlocului de măsurare; 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conţinutul este transferat la 
pct. I lit a) 

62.  k) împiedicarea, sub orice formă, a 
persoanelor desemnate conform art. 36 să-şi 
exercite atribuţiile prevăzute de lege privind 
controlul metrologic legal, cu amendă 
contravenţională de la 50.000.000 lei la 
100.000.000 lei. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Preluarea prevederilor pct.I 
lit.g).  

63. Art.30 - Constatarea contraventiilor si 
aplicarea sanctiunilor se fac de catre 
personalul din cadrul Biroului Roman de 
Metrologie Legala, imputernicit in acest scop 
de catre directorul general; in cazul 

Art. 30 va  avea următorul cuprins: 
Art. 30- Contravenţiilor prevazute la art. 29 
le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

Se preiau prevederile 
legislatiei in vigoare. 
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constatarilor unor infractiuni, organele 
Biroului Roman de Metrologie Legala vor 
proceda potrivit art.214 din Codul de 
procedura penala.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

64. Art.31 - Amenzile prevazute la art.29 se aplica si 
persoanelor juridice, caz in care limitele 
maxime se dubleaza.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

Art. 31  va avea următorul cuprins: 
Art. 31 � În cazul în care amenzile prevăzute 
la art. 29 se aplică persoanelor fizice, limitele 
minime şi maxime ale acestora se reduc la 
jumătate. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se diferenţiază amenzile 
aplicate persoanelor fizice şi 
juridice. 

65. Art.32 - Impotriva procesului-verbal de 
sanctionare se poate face plingere de catre 
persoana fizica sau juridica, in termen de 15 zile 
de la data comunicarii acestuia la judecatoria pe 
raza careia s-a savirsit contraventia.  
Hotarirea data de instanta de judecata este 
definitiva.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

Art.32 va avea urmatorul cuprins: 
Art.32 Împotriva procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii se poate face plângere de către 
persoana fizică sau juridică, în termen de 15 
zile de la data comunicării acestuia, la 
judecătoria pe raza căreia s-a săvârşit 
contravenţia. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

Se modifica pentru corelare 
cu prevederile OG2/2001 
privind regimul juridic al 
contraventiilor. 

66. Art.33 - Dispozitiile din prezenta ordonanta se 
intregesc cu prevederile Legii nr.32/1968 

Art. 33 va  avea următorul cuprins: 
Art. 33 - Constatarea contravenţiilor şi 

Vechiul continut al art. 33 a 
fost transferat la art. 30. 
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privind stabilirea si sanctionarea 
contraventiilor, cu exceptia cerintelor din art. 
25 si 27 din aceeasi lege.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

aplicarea sancţiunilor se fac de către 
personalul din cadrul Biroului Român de 
Metrologie Legală, desemnat în acest scop 
de către directorul general. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Noua formulare preia 
continutul art. 30 din OG 
nr.20/1992. Se utilizează 
termenul �desemnat�, care 
este mai cuprinzător  decât 
�împuternicit�. 
 
 

67. Articolul 34  va avea următorul cuprins: 
Art. 34. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se 
aplică tuturor persoanelor fizi-ce şi 
persoanelor juridice care fabrică, construiesc, 
importă, repară, modifică, încearcă, 
etalonează, verifică, închiri-ază, vând, 
montează sau utilizează mijloace de măsurare 
supuse obligatoriu controlului metrologic al 
statului. 
 

Art. 34 se abrogă. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Exprimare redondantă cu 
prevederile art. 23 

68. Art.35 - (1) Taxele pentru avizele si 
autorizarile prevazute de prezenta 
ordonanta,precum si costul lucrarilor 
ocazionate de efectuarea etalonarilor si 
verificarilor metrologice, a incercarilor 
modelelor mijloacelor de masurare, a altor 
lucrari efectuate la cerere, se suporta de 
beneficiarii acestor lucrari.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

Art. 35 va  avea următorul cuprins: 
Art. 35- (1) Pentru serviciile prestate, în 
aplicarea prezentei Ordonanţe, Biroul 
Român de Metrologie Legală are dreptul de 
a stabili şi încasa tarife sau contravaloarea 
devizelor stabilite pe bază de tarife. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii  
  

Noua formulare prezinta mai 
clar modul de finantare a 
lucrarilor de catre 
beneficiari.  
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69. (2) Taxele prevazute la alineatul precedent se 

stabilesc conform legii, iar tarifele se stabilesc 
de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, 
conform actelor normative in vigoare.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

(2) Tarifele se propun de catre Biroul Român 
de Metrologie Legală şi se aprobă prin ordin 
al ministrului industriei şi resurselor, care 
se publica in Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Pentru a preveni abuzurile şi 
practicarea de tarife 
nejustificate. 

70. Art. 36 va avea următorul cuprins: 
Art. 36. - Personalul Biroului Român de 
Metrologie Legală, împuternicit să exercite 
controlul metrologic al statului, nu trebuie să 
fie angajat politic. Personalul împuternicit are 
drept de acces în toate locurile unde sunt şi se 
utilizează mijloace de măsurare, precum şi în 
locurile unde se fabrică, se repară, se modifică, 
se verifică, se vând şi se închiriază mijloace de 
măsurare.  
 

Art. 36 va  avea următorul cuprins: 
Art. 36. � (1) Personalul Biroului Român de 
Metrologie Legală desemnat să efectueze 
activităţile de inspecţie, control inopinat şi 
supraveghere a pieţei are drept de acces în 
toate locurile unde există şi se utilizează 
mijloace de măsurare, precum şi în locurile 
unde se fabrică, se repară, se modifică, se 
încearcă, se verifică, se vând sau se închiriază 
mijloace de măsurare. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

Se utilizează termenul 
�desemnat�, care este mai 
cuprinzător  decât 
�împuternicit�. 
In noua formulare s-a 
eliminat obligativitatea ca 
personalul desemnat să nu 
fie angajat politic care nu are 
legătură cu activitatea în 
cauză.  

71. Organele poliţiei sunt obligate să acorde, la 
cerere, sprijinul necesar persoanelor 
împuternicite să efectueze controlul metrologic 
al statului, aflate în exerciţiul funcţiunii, sau să 
le însoţească, după caz. 

(2) Organele poliţiei trebuie să acorde, la 
cerere, sprijinul necesar persoanelor 
desemnate şi efectuează controlul metrologic 
legal, în exerciţiul funcţiunii, sau să le 
însoţească, după caz. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Se utilizează termenul de 
�control metrologic legal�. 
Exprimare mai clară şi 
conformă cu alte prevederi 
legale. 
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72. Art.37 - (1) In vederea aplicarii prezentei 
ordonante, Biroul Roman de Metrologie Legala 
elaboreaza instructiuni de metrologie legala, 
care se aproba prin hotarâre a Guvernului.  
 
(Text O.G. nr.20/1992) 
 

Art. 37 va avea urmatorul cuprins : 
(1) In vederea aplicării prezentei ordonanţe, 
Biroul Român de Metrologie Legală 
elaborează instrucţiuni de metrologie legală, 
norme de metrologie legală şi norme de 
metrologie legală CEE.  
 
 

S-a adaugat o parte a art. 17 
reformulata. Aceasta se 
refera la modul de aprobare 
si publicare a normelor de 
metrologie legala si a 
normelor de metrologie 
legala CEE. 

73.  (2) Instructiunile de metrologie legală se 
aproba prin Hotărâri ale Guvernului; 
normele de metrologie legală şi normele de 
metrologie legală CEE se aprobă prin ordin 
al directorului general al Biroului Român 
de Metrologie Legala, respectiv prin ordin 
al ministrului industriei şi resurselor, care 
se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Pentru precizarea 
competenţelor de aprobare a 
fiecărui tip de act elaborat de 
BRML. 
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74. La articolul 37, alineatul 2 va avea următorul 

cuprins: 
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe se abrogă Legea metrologiei nr. 
27/1978, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 
225/1995. 
 

Nemodificat  

75.  Art.II. Ordonanţa Guvernului nr.20/1992 
privind activitatea de metrologie, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cele 
aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

76. 24. Punctul 2.1. din anexa nr.1 va avea următorul 
cuprins: 
" 2.1. Unităţi de măsură care nu fac parte din 
Sistemul Internaţional de Unităţ'i (SI) 
2.1.1. Unităţi folosite împreună cu Sistemul 
Internaţional de Unităţi 
minut                                     min. 
oră                                           h 
zi                                             d 
grad (sexagesimal)                  ° 
minut (sexagesimal)                ' 
secundă (sexagesimal)            " 
litru                                        l, L 

Anexa va avea următorul cuprins: 
Anexă 

 
Termenii de specialitate utilizaţi în 

ordonanţă se definesc astfel: 
 
1. Aprobare de model- Decizie cu relevanţă 
legală bazată pe un raport de evaluare, 
conform căreia un tip de mijloc de măsurare 
îndeplineşte cerinţele din reglementările de 
metrologie legală aplicabile şi este adecvat 
utilizării în domeniul reglementat, astfel încât 
este de presupus că el realizează rezultate de 

 
 
 
 
 
 
Conţinutul anexei 1 din OG 
nr.20/1992 si OG 
nr.104/1999 este acum 
obiectul unei Hotărâri de 
Guvern nr. 854/2001 prin 
care se preia directiva 
80/181/EEC, iar anexa 2 este 
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tonă                                          t 
carat                                        ct 
 
2.1.2. Unităţi folosite împreună cu Sistemul 
Internaţional de Unităţi, a căror valoarea în 
unităţi SI este obţinută experimental 
 
electronvolt                              eV 
unitate de masă 
atomică (unificată)                   u 
 
2.1.3. Unităţi menţinute temporar împreună cu 
Sistemul Internaţional de Unităţi 
 
milă marină 
nod 
picior                                            ft 
ar                                                  a 
hectar                                           ha 
bar                                               bar 
torr                                         mm Hg 
 
 
 
25. Anexa nr.2 se abrogă. 
 

măsurare sigure, într-o perioadă de timp 
definită. 
2. Aprobare de model CEE- Aprobare de 
model acordată prin raportarea la cerinţele din 
directivele europene sau normele de 
metrologie legală CEE. 
3. CEE - Prescurtare a Comunităţii 
Economice Europene , utilizată în codificarea 
directivelor europene din vechea abordare. 
4. Control metrologic legal- Ansamblu de 
activităţi de metrologie legală care contribuie 
la asigurarea metrologică. 
5. Etalon - mijloc de masurare   care este 
destinat să definească,  să realizeze, să 
conserve sau să reproducă o unitate sau una 
sau mai multe valori ale unei mărimi pentru a 
servi ca referinţă. 
6. Etalonare - Ansamblu de operaţii care 
stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre 
valorile unei mărimi indicate de un aparat de 
măsurat sau un sistem de măsurare, sau dintre 
valorile reprezentate de o măsură sau un 
material de referinţă şi valorile 
corespunzătoare realizate cu etaloane. 
Operaţiile de etalonare  se aplică atât 
mijloacelor de măsurare etalon, cât şi celor de 
lucru  
7. Etalon internaţional- Etalon recunoscut 
printr-un acord internaţional pentru a servi pe 

înlocuită de Lista oficială  
S-a introdus o anexă nouă 
privind termenii de 
specialitate utilizaţi în 
ordonanţă. 
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plan internaţional drept bază pentru atribuirea 
de valori altor etaloane ale mărimii 
considerate. 
8. Etalon naţiona l- Etalon recunoscut printr-o 
decizie naţională pentru a servi într-o ţară 
drept bază pentru atribuirea de valori altor 
etaloane ale mărimii considerate. 
9. Exactitate de măsurar - Grad de 
concordanţă între rezultatul unei măsurări şi 
valoarea convenţional adevărată a mărimii 
măsurate.  
10. Exactitate a unui mijloc de măsurar e- 
Proprietate a unui mijloc de măsurare de a da 
răspunsuri apropiate de o valoare adevărată. 
11. Expertiză metrologică - Ansamblu de 
operaţiuni efectuate în scopul de a examina şi 
demonstra,  starea unui mijloc de măsurare şi 
de a determina caracteristicile metrologice ale 
acestuia, printre altele prin raportarea la 
cerinţele din reglementările de metrologie 
legală aplicabile  
12. Instrucţiune de metrologie legală - 
Reglementare de metrologie legală care se 
referă la principiile şi regulile generale 
specifice activităţilor de control metrologic 
legal. 
13. Introducere pe piaţă a unui mijloc de 
măsurare - Acţiunea de a face disponibil un 
mijloc de măsurare  pentru prima dată, contra 
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cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau 
utilizării. 
14. Marcajul aprobării de model sau marcajul 
aprobării de model CEE - Semn distinctiv 
care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă 
conformitatea acestuia cu modelul aprobat 
15. Marcajul de verificare metrologică sau 
marcajul  de verificare iniţială CEE - Semn 
distinctiv care, aplicat pe un mijloc de 
măsurare supus controlului metrologic legal, 
confirmă că verificarea metrologică respectiv 
verificarea iniţială CEE s-a efectuat cu 
rezultate corespunzătoare.  
16. Material de referintă � Material sau 
substanţă ale cărei una sau mai multe valori ale 
proprietăţii (proprietăţilor) sale sunt suficient 
de omogene şi bine stabilite pentru a fi 
utilizate la etalonarea unui aparat de măsurat, 
evaluarea unei metode de măsurare sau 
atribuirea de valori materialelor sau 
substanţelor. 
17. Măsurare - Ansamblu de operaţii având ca 
scop determinarea unei valori a unei mărimi.  
18. Metrologie - Ştiinţă a măsurării  
19. Metrologie legală - Parte a metrologiei 
referitoare la activităţile care sunt desfăşurate 
în conformitate cu cerinţele reglementate de 
catre organisme competente şi care se aplică 
măsurărilor, unităţilor de măsură, mijloacelor 
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de măsurare şi metodelor de măsurare. 
20. Mijloc de măsurare - Măsură, aparat de 
măsurat, material de referinţă sau traductor, 
dispozitiv, echipament, instalaţiile, precum şi 
materialele de referinţă care furnizează 
informaţii de măsurare, singure sau asociate cu 
unul sau mai multe dispozitive suplimentare. 
21. Mijloc de măsurare de lucru - Mijloc de 
măsurare utilizat în măsurări uzuale. 
Un mijloc de măsurare de lucru nu poate fi 
utilizat pentru etalonarea sau verificarea 
metrologică a unui alt mijloc de măsurare de 
aceeaşi categorie. 
22. Normă de metrologie legală - 
Reglementare de metrologie legală, specifică 
unei anumite categorii de mijloace de 
măsurare, care conţine cerinţele tehnice şi 
metrologice pe care trebuie să le îndeplinească 
un mijloc de măsurare din acea categorie, 
atunci când este supus controlului metrologic 
legal.  
23. Normă de metrologie legală CEE - Normă 
de metrologie legală care transpune în 
legislaţia română prevederile directivelor 
europene referitoare la o categorie de mijloace 
de măsurare supuse controlului metrologic 
legal. 
24. Punere în funcţiune a unui mijloc de 
măsurare - Primă utilizare a unui mijloc de 
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măsurare, în scopul pentru care  acesta a fost 
conceput, de către un utilizator final. 
25. Reprezentant autorizat al producătorului - 
Persoană juridică împuternicită de producător 
să acţioneze în numele său. 
26. Sistemul Internaţional de Unităţi, SI - 
Sistem coerent de unităţi adoptat şi recomandat 
de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi. 
27. Supraveghere metrologică - Control 
exercitat la producţia, importul, instalarea, 
utilizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea 
metrologică a mijloacelor de măsurare, în 
scopul de a constata dacă acestea sunt utilizate 
corect, în raport cu prevederile legii 
metrologiei şi ale reglementărilor metrologice. 
28. Trasabilitate - Proprietate a rezultatului 
unei măsurări sau a valorii unui etalon de a 
putea fi raportat, respectiv raportată, la valori 
ale unor   referinţe stabilite, de regulă etaloane 
naţionale sau internaţionale, prin intermediul 
unui lanţ neîntrerupt de comparări având, 
toate, incertitudini determinate.  
29. Unitate de măsură - Mărime particulară, 
definită şi adoptată prin convenţie, cu care sunt 
comparate alte mărimi de aceeaşi natură, ca 
rezultat al masurarii, pentru exprimarea 
valorilor lor în raport cu acea mărime. 
30. Unitate de măsură compusă � combinaţie 
dintre unităţile aparţinând SI şi /sau unităţile 
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din afara SI, de ex. : tonă pe metru cub ( t/m3), 
amper oră (A·h), mol pe litru ( mol/l) 
31. Verificare iniţială CEE - Verificare iniţială 
efectuată în scopul stabilirii conformităţii unui 
mijloc de măsurare cu modelul CEE aprobat 
şi/sau cu cerinţele aplicabile din directivele 
europene sau normele de metrologie legală 
CEE. 
Verificarea iniţială CEE se certifică prin 
aplicarea marcajului de verificare iniţială CEE. 
32. Verificare metrologică - Modalitate de 
control metrologic legal, alta decât aprobarea 
de model, prin care se constată şi se confirmă 
că mijlocul de măsurare îndeplineşte cerinţele 
prevăzute în reglementările de metrologie 
legală. 
Termenul �verificare metrologică� este 
specific numai mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal.  
33. Verificare metrologică iniţială - Verificare 
a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost 
verificat anterior. 
34. Verificare metrologică periodică - 
Verificare obligatorie a unui mijloc de 
măsurare, efectuată periodic, la intervale de 
timp specificate, conform unei proceduri 
stabilite prin reglementări de metrologie 
legală. 
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