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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 25
din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 502/2006
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din
2 februarie 2007, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:

1. La articolul I punctul 5, litera c) a alineatului 1 al
articolului 23 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îc) autoriza˛ii pentru persoane juridice privind activitatea
de verificare a mijloacelor de m„surare, respectiv de
verificator metrolog persoan„ fizic„;“.

2. La articolul I punctul 5, litera b) a alineatului 3 al
articolului 23 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îb) autoriza˛ii pentru persoanele juridice privind
activitatea de verificare a mijloacelor de m„surare, respectiv
de verificator metrolog persoan„ fizic„.“

3. La articolul I punctul 6, articolul 27 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:

îArt. 27. — Operatorii economici care fabric„, repar„,
modific„, monteaz„ sau verific„ mijloacele de m„surare
prev„zute la art. 15 alin. 1 Ó∫i vor organiza activit„˛ile ce fac
obiectul controlului metrologic legal pe baza cerin˛elor din
instruc įunile de metrologie legal„. Activitatea de metrologie va fi
coordonat„ de un responsabil tehnic al activit„˛ii, numit prin
decizie a conduc„torului operatorului economic persoan„ juridic„.“

4. La articolul I, dup„ punctul 6 se introduc trei noi
puncte, punctele 7—9, cu urm„torul cuprins:

î7. Alineatul 2 al articolului 35 va avea urm„torul
cuprins:

«Tarifele se propun de c„tre Biroul Rom‚n de
Metrologie Legal„ ∫i se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.»

8. Alineatul 2 al articolului 36 va avea urm„torul
cuprins:

«Organele de poli˛ie acord„, la cerere, sprijinul necesar
persoanelor desemnate s„ efectueze controlul metrologic
legal Ón exerci˛iul func˛iunii sau s„ le Ónso˛easc„, dup„ caz.»

9. Alineatele 1 ∫i 2 ale articolului 37 vor avea urm„torul
cuprins:

«Art. 37. — Œn vederea aplic„rii prezentei ordonan˛e,
Biroul Rom‚n de Metrologie Legal„ elaboreaz„ instruc˛iuni
de metrologie legal„, norme de metrologie legal„ ∫i
transpune normele de metrologie legal„ CEE.

Instruc˛iunile de metrologie legal„ se aprob„ prin hot„r‚ri
ale Guvernului; normele de metrologie legal„ ∫i transpunerea
normelor de metrologie legal„ CEE se aprob„ prin ordin al
directorului general al Biroului Rom‚n de Metrologie Legal„,
care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.»“

5. Articolul II se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 20/1992 privind

activitatea de metrologie, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 11/1994, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„, dup„
aprobarea acesteia din urm„ de c„tre Parlament, se va
republica, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T  
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonan˛ei

Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei

Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 20/1992
privind activitatea de metrologie ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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